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 ل 0
 الاكتاف

 ءايبنألا فرشأ ىلع مّلسأو يلصأو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 : دعب امأ «نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن «نيلسرملاو

 رصان نب نمحرلا دبع ةمآلعلا انخيش راثآ نم ٌديدج رئ اذهف
 «هراثآ نم َسئافنو ًاررد انل ٌرهظت مايألا لازت امو هللا همحر يدعسلا

 ىلإ دّدجتيو ىلاوتي «عفنو رجأ نم هل رخّذا امم كلذ نوكي نأ وجرنو

 .ةمايقلا موي

 ةدمع باتكل اًحرش انخيش هالمأ ام وه سيفنلا حرشلا اذه

 هئالمإ نع هبتكو «هللا همحر يسدقملا ينغلا دبع ظفاحلل «ثيدحلا

 همحر يلخوعلا دمحم نب هللادبع خيشلا ريبكلا انليمزو انخيش هذيملت
 هنهذ ةدوخو يللا لك e هيف رهظيو هللا

 طيسبت ىلع هصرحو هقفأ و ‹ليلدلل هيّرحتو «هطابنتسا هة 37

 هسورد تناك اذكهو .اًيوبرتو اًيملع بلاطلا ةدافإو «تامولعملا
6 



 نم يلاخلا حضاولا بولسألاب ةريزغلا ةدئافلا اهيف دجن هللا همحر

 ّيوبرت بولسأب «حيجرتلا ىلع نارملاو ليلدلاب ةنورقم «فلكتلا

 . ميكح
 عَبطُي نأ تصّرحو هب تّرِرُس هتلّمأتو حرشلا اذه تيأر اّملو

 نب سنأ نبالا ىلع ترشأ مث نمو « هلا ءاش نإ عفنلا هب معيل ءرشنُيو

 «مايق ريخ كلذب ماقف «هرشنو هتمدخب لغتشي نأ ء«نمحرلا دبع
 «ةافوتسم ةمّدقم هل بتكو ءاقفوم نوكي نأ وجرن ًالمع هيلع لمعو

 نتاملل مجرتو «حرشلا اذه صئاصخو «لمعلا يف هجهنم اهيف ركذ
 .هل ةعونتم سراهف لمعو «خسانلاو حراشلاو

 ءهضاير يف فرطلا حرستل «باتكلا اذه “ىراقلا اهيأ كنودف

 .هدئاوفب هسفن ىلع قطان وهف ءهضايح نيعم نم لهنتو
 بتكيو «هرشنو هزاربإ يف مهاس نم لك هب عفني نأ هللا لأسأو

 ٌرقتسم يف هايإو انعمجيو - ةكرابملا انخيش راثآ رئاسك - لوبقلا هل
 . ءازجلا ريخ نيملسملا نعو انع هيزجيو ءهتمحر

 دلل اريا هيڪر

 لی ر ال ني سابع
 اًقباَتس ىت الا ءانّصتلا سل ةَمُئاَّدلا ةّيسهْلاس لَن

 سيم حصه لاَ رشیک بع اع اسال وی سام
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 . 2 لينال يتغزل نير للو
 هلآ ىلعو دمحم انيبن :نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع ملسأو يلصأو ءنيملاملا بر هلل دمحلا

 :دعب امآ :نيعمجأ هبحصو

 لازت امو ءهللا همحر يدعّتسلا رصان نب نمحرلا دبع ةمالعلا انخيش راثآ نم ديدج رثا اذهف

 ىلاوتي عقنو رجأ نم هل رخدا امم كلذ نوكي نأ وجرنو «هراثآ نم سئافنو اررد انل رهظت مايألا

 .ةمايقلا موي ىلإ ددجتيو

 ينفلا دبع ظفاحلل ثيدحلا ةدمع باتكل احرش انخيش هالمأ ام وه سيفنلا حرشلا اذه

 دمحم نب هللا دبع خيشلا ريبكلا انليمزو انخيش هذيملت هئالمإ نع هبتكو ءهّللا همحر يسدقملا
 ةقدو ؛هنهذ ةدوجو «يملعلا هسفن - انخيش راثآ رئاسك - هيف رهظيو :هللا همحر يلهوعلا

 ايملع بلاطلا ةدافإو :تامولعملا طيسبت ىلع هص هرحو ءهقفأ ةعسو :ليلدلل هيرحتو «هطابنتسا

 يلاخلا حضاولا بولسألاب ةريزفلا ةدئاقلا اهيف دجن ءهّللا همحر هسورد تناك !ذكهو .ايوبرتو

 .ميكح يوبرت بولسأب «حيجرتلا ىلع نارم او ليلدلاب ةنورقم «فلكتلا نم

 هللا ءاش نإ عفنلا هب معيل رشنيو عبطي نأ تصرحو «هب تررس هتلمأتو حرشلا اذه تيار امو

 «مايق ريخ كلذب ماقف «مرشنو هتمدخب لغتشي نأ نمحرلا دبع نب سنأ نبالا ىلع ترشأ مث نمو

 ذب هجهنم اهيف ركذ ءةافوتسم ةمدقم هل بتكو ءاقفوم نوكي نأ وجرن المع هيلع لمعو

 .هل ةعوتتم سراهف لمعو :خسانلاو حراشلاو نتاملل مجرتو ؛حرشلا اذه صئاصخو «لمعلا

 قطان وهف ءهضايح نيعم نم لهتتو «هضاير ب فرطلا حرستل باتكلا اذه ئراقلا اهيأ كنودف

 لوبقلا هل بتكحيو «هرشنو هزاربإ 2 مهاس نم لك هب عفني نأ هللا لاسأو .هدئاوفب هسفن ىلع

 ريخ نيملسملا نعو انع هيزجيو :هتمحر رقتسم 4 هايإو انعمجيو :ةكرابملا انخيش راثآ رئاسك

 سلجمب ةمئادلا ةئيبلا سيئر ليقع نب زيزعلا دبع نب هللا دبع :هللا ىلإ ريقفلا هبتكو .ءازجلا
 هبحصو هلآو دمحم هلوسرو هدبع ىلع املسم ًايلصم «هلل ادماح ءاقياس ىلعألا ءاضقلا
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 «مارحلاو لالحلا عرشو «ماكحألا مكحأ يذلا هلل دمحلا

 نّمو «ماركلا هبحصو هلآ ىلعو «مانألا ديس ىلع ملسو هللا ىلصو

 .نيدلا موي ىلإ هجهن ىلع راس

 : دعب اّمُأ

 نم ويب هّيبن ن ةو «ىلاعت هللا باتك نم بّستكملا ملعلا نإف

 ءاهدوغأو دبعلا ىلع ةكرب اهعسوأو ءاهمظعأو تالّصحملا لجأ

 ءامكحلا تاشوقنمو «مالكلا تالاقم نم سانلا لّصح امهمو

 اًمع ٌدََر هللا محر ام الإ  اهنإف ؛مهريغو ةقطانملاو ةفسالفلاو

 قفنأو ءاهب متها نّم رّيسل ىلجمع ةءارق نِإو «لاوز ىلإ ليآ بيرق
 كف يف بعّتلا ماودو ءاهلجأل بَّصّنلاو .ءاهيلع ّدكلا يف هرمع

 ؛مُهَملا ةلالجو «ملعلا ةوالح نا نع كادت ااو اهو

 ؛امهب قلعت امو «ثيدحلاو نآرقلل هّسفن غرف نم امهاتؤُي امن

 .ًافيلأتو ةسرادُمو ًاظفح

 ِتاقيلعتو حرش نع ةرابع كيدي نيب يذلا  عفانلا باتكلا اذهو
 . كرابم خيش نم «كرابم ليلج باتك ىلع «ةكرابم
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 ينغلا دبع هيقفلا ظفاحلل «ماكحألا ةدمع» نتم وهف : باتكلا امأ

 ىفخي الو «- ىلاعت هللا همحر  (ه١٠٠ /ت) يلبنحلا يسدقملا

 ءملعلا لهأ نيب تعاذ دقف ؛اهتكرب لومشو «ةدمعلا هذه رق

 تّدتشاو «بهاذملا رئاس نم ًاسيردتو ًاحرش ؛اهب مهتيانع تمظعو

 ثيداحأ نوتم دقع ةطساو تّدع ىتح ؛اهظفح يف ملعلا ةبلط ةبغر

 . ماكحألا

 نمحرلا دبع يبرملا هيقفلا ةمالعلا وهف :حراشلا خيشلا اًمأو

 ماعلاو صاخلا دنع رهتشا يذلا ء(ه77١ /ت) يدعسلا رصان نبا

 «ةرابعلا لُهس «سيردتلا يف سارملا دّيج «هقفلا يف عابلا ٌليوط هنأب

 .ىلاعت هللا همحر ؛ نيّدلا رفاو «ةدتافلا ٌريزغ «ةراشإلا فيطل

 ؛«ماكحألا ةدمع» ىلع ٌتاءالمإو تاقيلعت وهف : حرشلا امأو

 ةنس ةزينع عماج يف هبالط ىلع هل هحزش ءانثأ يف خيشلا اهاقلأ

 خيشلا وهو «هتذمالت رباكأ ٌدحأ :اهدّيق نمم ناكو ه4

 ءهئالمإ نم اهاقلت دقف ؛- هللا همحر  يلهوعلا دمحم نب هللادبع

 .كرابملا باتكلا اذه يف اهنّودو

 ىلاعت هللا رسي مث ءاهنيح نم ةطوطخم تيقب تادييقتلا هذهو
 ءاهورهظُي نأ  مهدلاول رفغو ءاريخ هللا مهازج  اهخسان ءانبأل

 نب هللادبع ةمالعلا ّدجلا قيرط نع ؛اهنم ةخسن ىلع ٌتلّصحف

 ءاهب ةيانعلاو ءاهتمدخ يف يلإ بغر دقو «- هللا هظفح - ليقع

 يدعّسلا دعاسم ذاتسألا خألا :اهجارخإ ىلع ينثح امك ءّرمأ هتبغرو

١ 



 ؛ملعلا بالطو «خياشملا نم ٌددعو «- هللا همحر  حراشلا طبس

 ءاهزاربإ يف ثدهتجاو «كلذ ىلع ىلاعت هللا ثنعتسا ددرت دعبو

 ملعلا ِةمَدَح عم فافطصالا ءاجر ؛اهتمدخو اهتياعر ىلع لمعلاو

 .هعفنل ًاميمعتو «ّيعرشلا

 :اهنم «ةريثك ايازمب يلامألا هذه زاتمتو

 تاقيلعتلا بحاصو «ّئسدقملا ينغلا دبع ظفاحلاب قلعتت اهنأ

 فرعنا نامعا فو هب هلا ايمن ر كن ئدعسلا ةمالغلا

 نْسُحب يناثلا فرعو «ملعلاو ةّنَسلا يف رحبتلاو «ةمامإلاب لوألا

 . حالصإلاو ميلعتلا يف سفنلا لْذَبو «ةريسلا

 ًاريثك تمظتنا  اهراصتخا عم  يهف ؛ةّيهقفلا اهدئاوف ةرازغ

 ثيدحلا ىلع مالكلا نمض دحاو كلس يف ةيهقفلا عورفلا نم

 بتك ىلإ اهنم هقفلا بتك ىلإ برقأ كلذ يف يهف ؛حورشملا
 .ةيثيدحلا حورشلا

 نم ًاريثك توح ثيح ؛هيف يهتنملاو «هقفلا يف *ىدتبملل اهُعفن
 . ةّيوبرتلا تاتفللاو «ةيهقفلا لئاسملا

 لكشُي وأ ءىنعم ضمغي داكي الف ؛اهحوضوو ءاهترابع ةلوهس

 . هتافنصمو هبتك رثكأ يف - هللا همحر  خيشلا ةداع يه امك ؛ ريرقت

 هنأ اهئراقل لّيخُيل ىتح  َيلاَمُأ اهنوك عم - تاقيلعتلا ةسالس

 .هترابع ديوجتو «هریرحتب هفّلؤم هيف قنأت ٌباتك
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 اهدعاوقب ةيهقفلا عورفلل عساو طبرو ءٌريثك ٌديعقت يلامألا هذه يف -

 .ةّيهقفلا اهطباوضو «ةّيلكلا
 يلج حضاو بولسأب ةحيحّصلا ةعصانلا ةديقعلل نيب ٌريرقت اهيف -

 ۰ . نْسُحلا يف ةياغ ةقيرطبو
 ةيملع ًاحلُمو دئاوف دجتس - "ىراقلا يخأ  «يلامألا» هذه يفو

 ؛اهب كايإو هللا ينعفني نأ ثوجر ؛دحاو باتك يف اهعامتجا رعي

 هلل نرالا لا لأ ن مح يا تان لا ل فوك

 كاردتسالا يف ىرخأو «ليلعتلاو دقنلا باب يف ةيثيدح رومأل هتدافإكو

 كلذ ريغو ءاهيلع ةمجرتلاو «ثيداحألل هبيترت يف فتصملا ىلع
 مل ؛ هعالطا ةرثكو « هللا همحر  يدعّسلا خيشلا ملع ةعس عمو

 .«ملعأ ال» : عضوم يف هلوق نم كلذ هعنمي

 : باتكلا نم ةعونم دئاوف انه ركذأو

 «بهذملا ءاملع نم نيرخأتملاو نيمدقتملا ديدحت ركذ *

 «قفوملا لبق نيذلا :يأ ؛نيمدقتملا حالطصا ىلع اذهو» :لاقف

 هحالطصا اوعبت مهنإف «- قفوملا دعب نيذلا : يأ  نورخأتملا امأو

 نم اهنأل ؛تادابعلا باوبأ يف يحاضألا اوركذو ««عنقملا» يف

 هذهو «تنكمأ امهم ةبسانملا نودصقي مهلكف «تادابعلا ةلمج

 .(۱۳۹۰ص) .( هللا مهمحر  مهتداع

 ناميلس خيشلا هذيملت عم نيطبابلا هللادبع خيشلا ةصق ركذ *

۱۲ 



 نيطب ابأ هللادبع خيشلا ناكو» :لاق «كشلا موي مايص يف لبقم نبا

 حار املف «هيأرب لمعي ناك ««ةزينع» يف اًيضاق ناك املو «هرطف یری

 ناكو «لبقم نب ناميلس خيشلا هذيملت اهيضاق ناكو ««ةديرب» ىلإ

 ليقف «هيأر ىلع نيطب ابأ هللادبع خيشلا هعباتف «مويلا كلذ مايص ىري
 اهيف ٌةفيطل هذهو ««ريخ عامتجالاو ءرش فالخلا :لاقف «كلذ يف هل

 .(097ص) . فالخلا يف مهضعب عم ءاملعلا بدأ ةعاشإ

 مهدوصقم» نيرّصنملا نأ ركذ «باجحلا ةيضقل قرطت امدنع #
 نمو «مهنع مالسإلا حور ٌباهذإو «مهنيد نع نيملسملا جارخإ
 كلذ ريغ ىلإ «مهتغلو مهيز رشنو «ةلأسملا هذه : مهل قرطلا مظعأ

 نأ مهيفكي لب «یراصن مه :اولوقي نأ مهدوصقم سیلو «قرطلا نم

 هتفرعمو «ههقف نم اذهو ««نوملسم مهنإ :اولاق ولو «مهنيد مهوبلسي
 .(56١1١ص) . عقاولل

 رمع نبا ثيدح امأو» :هلوق :اهنم «ةمهم ةيثيدح تادافإ هل *

 يف ثيدحلا رظنا :تلق .«عوضوم وهف ا

 ٥١(‹ ص) يداهلا دبع نبال «ةفيعض ةقرفتم ثيداحأ يف ةفيطل ةلاسر»
 اًعوفرم اثيدح ملعأ الو . . .ظفللا اذهب هدجأ ملا : ينابلألا هنع لاقو

 غلو يذلا ءانإلا الإ مهللا ءاًعبس ةساجنلا لسغب رمألا يف اًحيحص

 . (٦٦ص) .(۱۸۷ - )١/ ۱۸١ «ءاورإلا» . «هيف بلكلا

 « هللا لوسر َرَصِق) :- اهنع هللا يضر  ةشئاع ثيدح نع لاقو *

 .(٤۲۲ص) .تبثي مل ٌركنم هنإ : (ثممتأو
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 سيلف «ثيدحلا اذه ّلعأ نمو» : ةلمسبلاب رارسإلا ثيدح نع لاقو

 .(۳۱۹ص) . اًضعب اهضعب قدصي هظافلأو «هيلع قفتم هنأل ؛لیلد هعم

 «(رخأت امو ٌمدقت ام هل َرْفْغ) : هيف درو ظفل ٌّلك» :لاقو *

 لب «دحأل نكي مل بونذلا نم رخأت ام نارفغ نأل ؛حصي مل هنإف

 .(509١ص) . لكي هب صاخ بونذلا نم رخأت ام نارفغ

 «ينملا ةراهط مكح يف هلوق : فالخلل هتشقانم ةلثمأ نمو *

 هعم سيل هتساجنب لئاقلاو «ينملا ةراهط ىلع ليلد هيف» :لاق

 قرفي فيكف «دحاو لوبلا جرخمو هجرخم نإ :لوقي نكل «ليلد
 بجي الو «ندبلا عيمج لسغ بجوي فيك :لوقيو ؟امهنيب
 له اوفلتخا مهنأل ؛مّلسمب سيلف «لوألا ضارتعالا امأ ؟هلسغ

 ءركذلا سأر يف نايقتليو ءاّجرخم لكل نأ وأ ءدحاو امهجرخم
 .دحاو امهجرخمو «هتراهط نم عنام ال «لزنتلا عمو

 بجيو «ةرهاط حيرلا نأل ؛عنام الف «يناثلا ضارتعالا امأو

 ءرهاط وهو «ندبلا عيمج لسغ بجوي توملاو ءاهل ءوضولا
 نأ لاحمو «ةميظع ةقشم قش «هتساجنب ليق ولو «كلذ ريغ ىلإ

 :اهلوق نيب ضقانت الو «ةسجن ةدام هئايلوأو هلسر ةدام هللا لعجي

 لاق امك وهو .هسباي ٌكرفو ءهبطر ّلسغ بحتسي هنإف ؛كرفأو «لسغأ
 ١(. 5 غص) . «ةرخذإب كنع هطمأف «طاخملاك وه امنإ : سابع نبا

 ىلع لاقف «هبيترت يف نتاملا ىلع كردتسا هنأ :دئاوفلا نمو *

 ةصيمَح يف ىّلص ل يللا َّنِإ :- اَهْنَع هللا يضر  ةَّشِئاَع ثيدح
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 اوُيَمْذا» :َلاَق ءَفَرَّصنا اًمَلَف «ةرْظَن اَهِمالْعَأ ىَلِإ َرَظَنَ مالعا اهل

 هنا ؛مهَج يبأ ٍةَاَجنأِب ينونأو «مهَج يبا ىلإ ِهِذَه يتصيوځب
 - هللا همحر.- فلؤملا ركذ ولو :لاقف .2يِتَالَص ْنَع انآ ينه

 ركذب ةبسانملا لعلو «ىلوأ ناكل «عماجلا بابلا يف ثيدحلا اذه

 ةالصلا نم غارفلا نيح نم اذه وحن يذلا مالكلاب سأب ال هنأ : اذه

 .(١0١5ص) .ركذلا لبق

 ربق ةرايز نع هّلوق :ليلدلل هبلطتو «هيرحت ةلثمأ نمو *

 ءاملعلا ىنثتساو» :روبقلل نهترايز عنم ررق امدعب «ءاسنلل ةي لوسرلا

 انبعت دقو «هترايز نهل حابي :اولاقف ؛[هيبحاص] يربقو ايب يبنلا ربق

 .(017ص) . «ًاليلد كلذل دجن ملف «هئانثتسا ىلع ليلدلا بلطب

 نم اذه هعنمي مل هللا همحر  هعالطاو هملع ةعس عمو *

 ةمجرتل ثيدحلا اذه ةبسانم هجو ملعأ الو» :عضوم يف هلوق

 «خسن ةَفّلؤملا مكح نإ :لاق ءاملعلا ضعب نإ :لاقي نأ الإ «بابلا

 نم مهاطعأ لوسرلا نأ ًانايب فلؤملا هركذف «ةاكزلا نم مهل سيلف

 خسني ملف «نامث ةنس هرمع رخآ يف اهنأ عم «ةوزغلا هذه يف مئانغلا

 اهركذ هللا نأل ؛ىرحأو ىلوأ باب نم ةاكزلا يفف ءاذه يف مهمكح

 .(01/4ص) .«دیعب لامتحا اذه نأ عم «نآرقلا يف

 :ةدمتعملا ةخسنلا فصو

 يلهوعلا هللادبع خيشلا اهبتاك «ةقرو ۳١١( يف ةلماك ةخسن يه

 ه١6



 يف تاحيحصتو تاقاحلإ اهيلعو «داتعم يخسن اهطخ «- هللا همحر -

 نم ولخت ال اهنأ ريغ ؛اهب ءانتعالاو ءاهتلباقم ىلإ ريشت اهشماوه
 اذإ اميس الو «باتك هنم ملسي ال وهس ضعبو «ةيئالمإ ءاطخأ

 . ءالمإ هنأ انرضحتسا

 طب نيس طوطغملا نم ب7177 3) ناه ىف فاو

 ذيملت ماّسبلا نمحرلا دبع نب هللادبع ةمالعلا انخيشل وهو «رياغم
 .- هللا امهمحر  حراشلا

 «فنصملل حرشلا ةبسن تابثإ يف عّسوتلل ةجاح الو ؛اذه

 دكأ اذكو «ةيطخلا ةخسنلا ةّرط ىلع خسانلا هذيملت :هيلإ هبسن دقف

 ناميلس نب دمحم انخيشو «دجلا انخيش :ناريبكلا هاذيملت هيلإ هتبسن
 كّشلل ًالاجم ناعدي ال هتارايتخاو ُهّسّقنو حراشلا ُبولسأو «ماسبلا

 . هيلإ ةبسنلا يف

 : باتكلا يف يلمع

 ةدع هتلباقم مث «بساحلا ىلع هخسنب باتكلا صن ٌطبض - ١
 تررطضاو «ميقرتلا تامالع ةفاضإ عم «ًايئالمإ هقيقدتو «تارم

 هب الإ صنلا قايس ميقتسي ال ام ةفاضإ ىلإ عضاوملا ضعب يف

 .[ ] نيتفوكعم نيب ةفاضإلا تلعجو

 يف  ماكحألا ةدمع  حورشملا نتملا ثيداحأ تابثإ - ۲

 .«نيحيحصلا» نم اهنطاومل اهوزعو «حرشلا نم اهعضاوم
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 حورشلا بتك نم نتملا حرش رداصم زربأ ىلإ ةلاحإلا - ۳
 .ةمدقتملا ةدمعلا حورش مهأ نمو «ةروهشملا ةيثيدحلا

 .راصتخاب هثيداحأ جيرختو «حرشلا تايآ جيرخت - ٤

 ردق ملعلا لهأ نع حراشلا اهركذ يتلا صوصنلا قيثوت - ه
 . ةعاطتسالا

 حراشلا قاس يتلا لئاسملا يف ملعلا لهأ بهاذم قيثوت - 5

 ءراصتخاب بهاذملا بتك نم اهعضاوم ىلإ ةلاحإلاو «فالخلا اهيف

 هحرش نوك عم «هتالاحإو هتالوقن يف خيشلا ةقد :اذه نم يل نّيبتو

 ضعبل تالاحإلا يف ةردان تاظحالم الإ دجأ مل ثيح ؛ءالمإ

 . اهبهاذم ىلإ ةيهقفلا لئاسملا

 حيضوتل ؛ عضاوملا ضعب يف ةرصتخم تاقيلعت تقلع - ۷

 . خيشلا مالك

 نم تجتن اهنأ بلاغلاو «ةيّماعلا ظافلألا ضعب حيضوت - ۸

 .هبالط عم هيف عّسوت امبر حراشلا نأو «ءالمإ حرشلا نوك

 يف - هّصن ًامزتلم باتكلا يف ةيهقفلا حراشلا تارايتخخا عمج 4

 .-بلغألا

 ًامزتلم باتكلا يف حراشلا اهب لدتسا يتلا دعاوقلا عمج - ٠

 . كلذك  بلغألا يف  هّصن



 ؛ هللا هظفح  ّدجلا انخيش ىلع باتكلا تضرع دقو ؛اذه

 عضاوملا نم ريثك يف يندافأو «حراشلا ذيمالت رابك نم هنإ ثيح
 .- هللا ءاش نإ كلذ عيمج لح مت هنأ وجرأف «ةلكشملا

 : يهو «ةمدقملل قحالم تبتكو

 . يسدقملا ينغلا دبع ظفاحلا :ةدمعلا بحاص ةمجرت -

 . يدعّسلا نمحرلا دبع ةمالعلا : حراشلا ةمجرت -

 . يلهوعلا هللادبع خيشلا : خسانلا ةمجرت -

 .اهحرشو ةدمعلل يدانسإ تابثإ -

 بتكي نأو «هناحبس هل ًاصلاخ لمعلا اذه لعجي نأ لأسأ هللاو

 مهب انعمجيو «خسانلاو حراشلاو َنتاملا محري نأو «لوبقلاو عفنلا هل

 . هتمحر رقتسم يف انخياشمو انءابآو

 : هتَحلم ةمتاخ يف لئاقلا يريرحلا هللا محرو

 ٍنِسْحَتسُملا َرَظَن اهيلإ ظنا
 الَّلَخلا دف ابيع ذجَت نو
 ىلوَملا مْعِنَو ىلؤأ ام معنف ىَلْوَأ ام ىلع هلل دْمحلاو

 سور رفع ارتتا

 لی ناجا
 ال ال10

1۸ 



 ٌئمِدُقَلَأ نقلا دبع فاح نتا
 CO ةس ےس هكل)

 ريس» يف هللا همحر - يبهذلا هللادبع وبأ ظفاحلا مامإلا هفصو

 «ريبكلا «ظفاحلا «ملاعلا «مامإلاب :(557 )۲١/ «ءالبنلا مالعأ

 . ظافحلا ملاع «عبتملا «يرثألا ءدباعلا «ةودقلا «قداصلا

 تايفو) «مالسإلا خيرات» يفو «هيف ةلفاح ةمجرت همجرتو

 . ٦٠١ « ص٤٣ ٤() ةنس

 ء(١۱۳۸ - ۱۳۷۲ /5) (ظافحلا ةركذت» يف هتمجرت قوسأو

 :- هللا همحر - لاقف

 نسح نب عفار نب رورس نب يلع نب دحاولا دبع نب ينغلا دبع
 دمحم وبأ نيدلا يقت 'مالسإلا ثدحم «مامإلا «ظفاحلا «رفعج نبا

 بحاص «يلبنحلا يحلاصلا يقشمدلا مث «يليعامجلا يسدقملا

 : فيناصتلا

 .امهنم هتمجرت رداصمل عوجرلا نكمُيو )١(

 . هعجاريلف «عسوتلا دارأ نمف ««اًثّدحم يسدقملا ينغلا دبع ظفاحلا»

18 



 خيشلا هتلاخ نباو وه ةئم سمخو نيعبرأو ىدحإ ةنس يف دلو

 .امهتلحرو امهلاغتشا لوأ يف ةدم ابحطصاو «ليعاّمجب قفوملا

 ناو «لاله َنب هللا ةبهو «قشمدب لاله نب مراكملا ابأ عمس

 ةثالث هيلع ماقأو ءرغثلاب يفلسلا رهاط ابأو «دادغبب امهتقبطو «يطبلا

 «لصوملاب يسوطلا لضفلا ابأو ءءزج فلأ هنع بتك هلعلو «ماوعأ

 ىسوم ابأ ظفاحلاو «ناذمهب يناسموقلا ليعامسإ نب قازرلا دبعو

 بتكو ؛رصمب ّيلماكلا هللا ةبه نب يلعو «ناهبصأب هنارقأو ينيدملا

 ىتح هللا دبعيو ثدحيو فنصيو خسني لاز امو «ةرثك فصوي ال ام

 . نيقيلا هاتأ

 «يواهّرلا رداقلا دبعو «ىسوم وبأو «حتفلا وبأ :هادلو :هنع ىور

 نباو «ينينويلا هيقفلاو «ليلخ نباو ءءايضلاو «نيدلا قفوم خيشلاو

 «يحاترألا دماح نب دمحأو «يعراشلا يكم نب نامثعو «مئادلا دبع

 «يتيجلا لهلهم نب دمحمو «قالع نب هللادبعو «نوزع نب ليعامسإو

 هدعب يقبو «'نيعبسو عبرأ ةنس ىلإ يقب «هنم عمس نم رخآ وهو

 .انخيش ريخلا يبأ نب دمحأ ةزاجإلاب
 فيناصت ثيدحلا يف فنصو «ريثكلاب ثدح :راجنلا نبا لاق

 عيمجب اًميق «ديوجتلاو ناقتإلا لهأ نم «ظفحلا ريزغ ناكو «ةنسح

 ضعب هنم عمسو «ةئم تسو نيعست ةنس ىفوت «يراخبلا نب رخفلا هدعب يقب 000

 . . هقيرط نم دانسإلا انقسو ««ةدمعلا»
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 ةنسلاب اكسمتم ءاًعرو «ةدابعلا ريثك ناكو :لاق نأ ىلإ . ثيدحلا نونف

 لهآ هركنأ ءيشب نآرقلاو تافصلا يف ملكت «فلسلا نوناق ىلع

 ناطلسلا رادب سلجم هل دقعف «هيلع اوعنشو «ءاهقفلا نم ليوأتلا

 حربي نأ ىلع داركألا ءارمأ هيف عفشف «هلتق اوحابأو ءرصأف «قشمدب

 . هتافو نيح ىلإ الماخ اهب ماقأو ءرصم ىلإ بهذف «قشمد نم

 ىسوم وبأ لوقي :ينيدملا ىسوم يبأ ظفاحلا طخب تأرق

 اذه مهفي نم باحصألا نم انيلع مدق نم َّلَق : - هنع هللا افع _

 يسدقملا دحاولا دبع نب ينغلا دبع نيدلا ءايض مامإلا مهفك نأشلا

 يتلا :ينعي «تاطلغلا هذه نييبتل قفو دقو «- اًقيفوت هللا هداز -

 ناك ولو :لاق نأ ىلإ .ميعن يبأل «ةباحصلا ةفرعم» باتك يف

 يف مهفت نم لقو «هلعف اوبّوصل «هلاثمأو ءايحألا يف ينطقرادلا

 .همهف امل اننامز

 جرخ ناكو «ناهبصأ ىلإ ظفاحلا رفاس مث : ءايضلا ظفاحلا لاق

 قفنأو «هلَمَح ْنَم ىلاعت هللا لّهسف «سولف ليلق الإ هعم سيلو
 .ةديجلا بتكلا اهب لّصحو «ةدم ناهبصأب ماقأف «هيلع

 «رغثلا نّسَح «ةرمس ىلإ ليمي «قهمألا ضيبألاب سيل ناكو

 رونلا نأك «ةماقلا مات ءقلَخلا ميظع ؛ «نيبجلا عساو «ةيحللا ثك

 .ءاكبلاو ةباتكلا ةرثك نم هّرصب فُعض «ههجو نم جرخي

 ىلع ٌلمتشم ءاءزج نيعبرأو ةينامث يف «حابصملا» فنصو

 يتئم وحن ننسلا يف ف «دارملا ةياهن» باتكو ««نيحيحصلا» ثيداحأ
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 «دلجم «داهجلا» باتك «دلجم «تيقاوملا» باتك ءهضيبي مل ءزج

 «ناءزج «ركذلا» «دلجم «ةيربلا ريخ لئاضف» ءءازجأ ةعبرأ «ةضورلا»

 تالص) «ءازجأ ةثالث «ةنحملا) «ناءزج «دجهتلا» «ناءزج «ءارسإإلا»

 «ناءزج «حرفلا» «ناءزج «تافصلا» «ناءزج «تاومألا ىلإ ءايحألا

 ظافحلا ةينغ» «ءزج ٌءزج ةريثك فيناصتو «ءازجأ ةعبرأ (ةكم لضفا

 . ءزج ةئم نم ديزأ «تاياكحلا» «نادلجم «ظافلألا لكشم يف

 ةتس «ماكحألا» «ناءزج «ةدمعلا» :دانسإ الب هفلأ اممو

 ىلإ .تادلجم رشع «لامكلا» ءءازجأ ةعست «رثألا ررد» «ءازجأ

 هنّيبو «هل هركذ الإ ثيدح نع هلأسي دحأ داكي ال ناكو :لاق نأ

 ءهتبسن نيبو «نالف نب نالف وه :لاق الإ لجر نع لأسُي الو
 ينعزان :لوقي هتعمس «ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ ناك :لوقأف

 ؛«يراخبلا» يف وه :لاقف «ىسوم يبأ ةرضحب ثيدح يف ٌلجر

 يبأ ىلإ اهعفرو «ةعقر يف ثيدحلا بتكف «هيف وه سيل : تلق

 :تلقف ؟لوقت ام :لاقو «ةعقرلا ىسوم وبأ ينلوانف «هلأسي ىسوم

 . لجرلا لجخف ؛«يراخبلا» يف وه ام

 ىلإ لجر ءاج :لوقي رفظ نب ليعامسإ تعمس : ءايضلا لاقو

 ةئم ظفحت كنإ : قالطلاب فلح لجر :لاقف «ينغلا دبع ظفاحلا

 . قدصل «رثكأ لاق ول : لاقف ؛ثيدح فلآ

 نيرضاحلا ضعب هلأسي قشمد عماجب ةرم ريغ ظفاحلا تدهاشو

 أرقيف «ءزجلا ريغ غ نم ثيداحأ انل أرقا :لوقي ربنملا ىلع وهو
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 ىنغلا دبع ظفاحلا لثم ينطقرادلا دعب نكي مل :لوقي يدنكلا

 لا

 ري مل : لوقي يدنكلا تعمس : مامه نب دومحم هيقفلا لاق

 . هسفن لثم ىنغلا دبع ظفاحلا

 فقم دنا ىلا يع

 لثم انيأر ام :لوقي نيثدحملا نم تيأر نم لك :ءايضلا لاقو

 نب ليعامسإ رفس وهو «نينس رشع نبا وهو نمحرلا دبع هنبا

 ضئرحو «ناسارخ ىلإو «ناهبصأ ىلا راسف .هاطعأو «رفظ

 سيمخلا ةليل ثيدحلا أرقي ناكو «ةلحرلا ىلع ليلخ نب فسوي

 ءاريثك سانلا يكبيو «قلخ عمتجيو ‹«قشمد عماجب ةعمجلا دعبو

 را :

 E محال «تارم ثالث هسلجم
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 ثيداحأ أرقف «ثرضحو «ةفارقلا عماجب موي لوأ سلجف . هيف

 اجن نبا تعمس مث «هب سانلا حرفف «ىرخأ أرقو ءاظفح اهديناسأب

 عيضي ال ناكو :لاق نأ ىلإ . سلجم لوأ يف يدارم لصح :لوقي

 نقل امبرو «نآرقلا نقليو «رجفلا ىلصي ناك «هنامز نم ايش

 ةحتافلاب ةعكر ةئم ثالث يلصيو «ًاضوتيف موقي مث «ثيدحلا

 لغتشيو ‹رهظلا يلصيف .ةمون مانيف «رهظلا ليبق ىلإ نيتذوعملاو

 يلصيو ءاّمئاص ناك نإ رطفيف «برخملا ىلإ خسنلا وأ عيمستلاب

 ‹يلصيو أضوتي مث «هدعب وأ ليللا فصن ىلإ ماني مث ءءاشعلا ىلإ

 وأ تارم عبس أضوت امبرو «رجفلا بيرق ىلإ يلصيو أضوتي مث
 ماني مث ‹«ةبطر يئاضعأ تماد ام ةالصلا يل بيطت :لوقيو «رثكأ

 . هبأد اذهو ‹رجفلا لبق ةريسي ةمون

 الإ ريخ ىلإ قبتسن انك امو «يقيفر ناك :قفوملا خيشلا لاق

 لهأ ىذأب هئالتباب هتليضف هللا لمكو «ليلقلا الإ «هيلإ ينقبس

 «ةريثكلا بتكلا ليصحتو «ملعلا قزرو «هيلع مهمايقو «ةعدبلا

 .اهرشنو اهتياور يف هضرغ غلبي ىتح رّمعي مل هنأ الإ

 .هناسلب وأ «هديب هريغ الإ ارکنم یری ال ناكو :ءايضلا لاق

 لسف ءارمخ قيري ةرم هتيأر مث «مئال ةمول هللا يف هذخأت ال ناكو

 دي نم فيسلا ذخأف ءاّيوق ناكو «فخي ملف «فيسلا هبحاص

 .ريبانطلاو تابابشلا رسكي ناكو «لجرلا

 الإ هنم تيأر ام لداعلا كلملاو :لوقي هطخب تدهاشو

۲٤ 



 اندنع :تلقف «هل توعدو «ينمزتلاو يل ماقو «ّيلع لبقأ «ليمجلا

 رمأ ركذو .روصق الو ريصقت كدنع ام :لاقف ؛ريصقتلا بجوي روصق

 دب الو ءايندلاو نيدلا رمأ يف باعي ءيش كدنع ام :لاقف ةنسلا

 :لاقف ءاملعلا هدنع ركذ هنأ كلذ دعب هنع ينغلبو ؛دساح نم سانلل

 . يلع لخد دق دسأ هنأ يل ليخف «يلع لخد «نالف لثم تيأر ام

 ىلع لداعلا ردص اورغوأ دق ةعدتبملا ناكو :ءايضلا لاق

 اذإ هلتقي امبر :لوقي مهضعب ناكو «هدنع هيف اوملكتو «ظفاحلا

 فالآ ةسمخ ظفاحلا لتق يف لذب مهضعب نأ تعمسف «هيلع لخد

 .رانيد

 اولعج :لوقي ناحطلا دمحأ نب ركب ابأ تعمس :ءايضلا لاق

 دعصو ءاهنم اًريثك رسكف «ظفاحلا ءاجف «نوريج جرد دنع يهالملا

 ءةبابشلاو فدلا يف هرظانيل هبلطي يضاقلا لوسر هءاجف «ربنملا
 ؛وه ءيجي «ةجاح هل ناك نإ «هيلإ يشمأ الو «مارح كاذ :لاقف

 ءايشألا هذه تلطع دق «كئيجم نم دب ال :لاقف لوسرلا داعف :لاق

 ىضمف ؛ناطلسلا ةبقرو هتبقر هللا برض :لاقف «ناطلسلا ىلع

 .دعب دحأ ىتأ امف «ةنتف نم انفخف «لوسرلا

 ظفاحلا ناك :لوقي ناهبصأب ينارحلا ةمالس نب دومحم تعمس

 ماقأ ولو ؛هيلإ نورظني قوسلا يف سانلا فطصيف «جرخي ناهبصأب
 .هل مهبح نم :ينعي ؛اهكلَمل ءاهكلمي نأ دارأو «ةدم ناهبصأب

 . هيف مهتبغرو



 يشمن ردقن الف «ةعمجلل هعم جرخن رصمب انكو : ءايضلا لاق

 اناوج ناكو «هلوح نوعمتجيو «هب نوكربتي سانلا ةمحز نم ؛هعم

 ليللا يف جرخي ناك :ليقو ءاّمهرد الو «اقیش رخدي ال اًميرك
 «فرعُي الثل ىضمو «هعم ام كرت ءاوحتف اذإف «قيقدلا تافقب

 . عقرم بوث هيلع ناک امبرو

 مركأ اذحأ تيأر ام :لوقي يرذجلا دمحم نب ردب تعمس

 .ةرم ريغ ينع ىفوأ دقل .ظفاحلا نم

 ظفاحلا ىلإ لضفألا ثعب :لوقي يرعشألا ناميلس تعمسو

 . عيمجلا قرفف «ريثك حمقو ةقفنب

 ٍلايل ثالث رصمب ءالفلا يف ظفاحلا دهاش هنأ : لجر ىكحو

 . يوطيو هئاشعب رثؤي

 .هريغو بهذلا نم ةريثك ءايشأ رصمب هل حتف :ءايضلا لاق

 : لوقي ظفاحلا عمس هنأ :دمحم نب نمحرلا دبع يضرلا تعمس

 :لاق «هتالص ينقزر دقف «دمحأ مامإلا لاح ينقزري نأ هللا تلأس

 . نحتماو «كلذ دعب يلتبا مث

 ذخأ :لوقي يئابجلا نسحلا يبأ نب هللادبع ابأ مامإلا تعمس

 هبلطف ءاًعضوم نيعستو نيتئم يف ميعن يبأ ىلع ينغلا دبع ظفاحلا

 . ظفاحلا ىفتخاف ءهكاله دارأو «يدنجخلا نب ردصلا

 .رازإ يف الإ هانجرخأ ام : لوقي ةمالس نب دومحم تعمسو
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 «ءافعضلا» باتك لصوملاب عمسن انك :لوقي ظفاحلا تعمسو

 لجأ نم يلتق اودارأو «ينوسبحو «لصوملا لهأ ينذخأف «يليقعلل

 ينلتقي هلعل : تلقف «فيسب ليوط لجر ينءاجف «هيف لجر ركذ
 هعم هعمسي ناكو . تقلطأ مث ءائيش عنصي ملف : لاق « حيرتسأو

 «باتكلا اوشتفف «لجرلا ركذ هيف يذلا ساركلا ذخأف «ينربلا نبا

 . قلطأف ءاًبيش اودجي ملف

 ناك :لوقي ءايضلا تعمس :دمحأ نب ديمحلا دبع انربخأ

 ءدسُحف «هيلع قلخلا عمتجيو «قشمدب ثيدحلا أرقي ظفاحلا

 «ثيدحلا مهيلع أرقيو «عماجلا يف اتقو مهل نولمعي اوعرشو

 يف اوعرشف !مهبولق فتشت ملف ءرضاح ريغ هبلق اذهو «ماني اذهف
 تقو رسنلا ةبق تحت ةعمجلا دعب ظعي نأ حصانلا اورمأف «ةديكم

 يف ناك املف ءرصعلا ىلإ هداتعم ظفاحلا رخأف «ظفاحلا سولج

 ينب نم لقعلا صقان ًالجر اوسدف «غرف دق حصانلاو «مايألا ضعب

 .ربنملا ىلع بذكلا لوقت كنإ :هانعم ام حصانلل لاقف «ركاسع

 «يلاولا ىلإ اوشمو «ةسالكلا يف ءىبخو «برهو «لجرلا برضف
 ..مهو ..مهو «ةنتفلا الإ مهدصق ام ةلبانحلا ءالؤه :اولاقو

 اولاقو «ةعلقلا ىلإ اوضمو «مهءاربك اوعمج مث . . مهداقتعاو

 اوردحناف ءانخياشم عمسو . ينغلا دبع رضحي نأ يهتشن : يلاولل

 ٠ .مهرظانن نحن :اولاقو  ءاهقفلاو «سمشلا يخأو «قفوملا يلاخ

 قفتاف . كيفكن نحنو «داح كنإف ؛ ىجت ال دعقا : ظفاحلل اولاقو
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 و ءانباحصأ ملعي ملو «ظفاحلا اوذخأ مهنأ

 هيف اوبتکو ‹ مهداقتعا نم ائيش اوبتك دق اوناكو «دتحاف «هب يرغي

 :يلاولل اولاقف ؛لعفي ملف «كطخ بتكا :هل اولاق مث «مهطوطخ

 هربنم اوعفرف «ىراسألا ثعبف ؛فلاخي اذهو «مهلك ءاهقفلا قفتا دق

 الإ ةالص عماجلا يف لعجت ال نأ ديرن :اولاقو «نيزباردو هنازخو

 عمجف «رهظلا ةالص نم انعنمو «ظفاحلا ربنم اورسكو .ةيعفاشلل

 ريغب انيلص «يلصن انولخي مل نإ :لاقو «مهريغو ةقوسلا حصانلا

 مهل نذأف «ةنتفلا بحاص ناكو «يضاقلا كلذ غلبف ؛مهرايتخا

 .دنجلا نم ةعامجب مهتروصقم ةيفنحلا تمحو

 «ةدم اهب ماقأف «كبلعب ىلإ ىضمو «هردص قاض ظفاحلا نإ مث

 .ةدم سلبانب يقبف ءهرصم ىلإ هجوتو

 ىلإ دَر مث ءرصم ذخأو «لضفألا كلملا ءاجو :لاق نأ ىلإ

 يقلتف ءرصمب هب يصوي ذفنو «همركأو «ظفاحلا فداصف «قشمد

 ةحئار نكل «نيفلاخملا نم ريثك رصمب ناكو «ماركإلاو رشبلاب

 . مهعنمت تناك ناطلسلا

 .ظفاحلا ىلع هدنع اورثكأو ءرصم ذخأو «لداعلا ءاج مث

 نوكرتي ال مهو «رصمب ظفاحلا يقبو «لداعلا همركأ مث «بلطف

 يف لقتعا مث «هجارخإ ىلع لماكلا مزع ءاورثكأ املف «هيف مالكلا
 ينغلا دبع نب دمحم نب دمحأ يقتلا تعمسف ءٍلايل عبس هراد

 : لماكلا يل لاق :لاق ءريمألا ىركذ يبأ نب عاجشلا ينثدح :لوقي
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 وه «ىلب :لاق !هفرعأ ام :تلق ؛رفاك هنإ :اولاق .هيقف انه

 :تلقف ؛وه وه :لاقف ؟ينغلا دبع ظفاحلا هلعل :تلقف ؛ ثّدحم

 ءايندلا بلطي رخآلاو «ةرخآلا بلطي مهدحأ ءاملعلا !كلملا اهيأ

 : لاق ؟ةقرو كيلإ لسرأ وأ ؟كيلإ ءاج لهف ءايندلا باب انه تنأو

 امك اًريخ هللا كازج :لاقف ؛هنودسحي ءالؤه !هللاو :تلق ؛ال

 . ينتفرع

 :بتكف «هداقتعا بتكي نأ رمأ ظفاحلا نأ ينغلب : ءايضلا لاق
 هيلع هللا ىلص  يبنلا لوقل ؛اذك لوقأو ءاذك هللا لوقل ؛اذك لوقأ

 «لماكلا اهيلع فقو املف ؛لئاسملا نم غرف ىتح ءاذك  ملسو هلآو

 .هنع ىلخف .هلوسرو هللا لوقب لوقي ؟اذه يف لوقأ شيأ :لاق

Eأر  

E TTيف :لاقف ؟تنأ نيأ : تلقف  

 وبأ خيشلا وأ «ينغلا دبع ظفاحلا : لضفأ اميأ : «ندع ةنج

 هل بصني ةعمج ةليل لكف «ظفاحلا امأ 0 ام :لاقف ؟رمع

 اذهو «ردلا هيلع رثنُيو «ثيدحلا هيلع أرقي «شرعلا تحت يسرك

 . همك ىلإ راشأو ؛ هنم يبيصن

 تقو هتأضوو ءاّمايأ يدلاو ضرم :لوقي ىسوم ابأ تعمس

 «ةعامجلاب تيلصف ؛ففخو انب لص !هللادبع اي :يل لاقف «حابصلا

 تلقو ءاهتأرقف «ىسي يسأر دنع أرقا :لاق مث ءاّسلاج انعم ىلصو

 يهتشت ام :تلقف «توملا الإ يقب ام :لاقف «هبرشت ءاود انه

۲۹ 



 تنأ ام :تلقف «ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا يهتشأ :لاق ؟اًئيش

 «نوثدحتي اولعجو «.هنودوعي اوؤاجو .ىلب :لاق ؟ضار ينع

 مث .هللا الإ هلإ ال :اولوق ءهللا اوركذا ؟اذه ام :لاقو هنيع حتفف

 ءدجسملا بناج نم اًباتك هلوانأل تمقف «يسلبانلا عرد لخد
 نيرشعلاو يناثلا نينثالا موي  ىلاعت هللا همحر يفوت دقو تعجرف

 .ةئم تس ةنس لوألا عيبر رهش نم

 . سيرارك عبرأ [يف] ءايضلا ظفاحلا همجرتو . . .
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 نمحرلا دبع «ننفتملا ققحملاو «ينابرلا ملاعلا «ميصقلا ةمالع وه
 مرحم ۱۲ «ةزينع» يف دلو «يدعس لآ دمح نب هللادبع نب رصان نبا

 ناميلس خيشلا ىلع نآرقلا ظفحو «ريغص وهو هادلاو يفوت ؛۷

 سردف «بلطلا يف دهتجاو جو «ةرشع ةيناثلا يف وهو غماد نبا

 ضياع نب هللادبعو «لبشلا ميركلا دبع نب دمحم : خياشملا ىلع

 ميهاربإو «هتدمع وهو ‹يضاقلا نامثع نب حلاصو «يبرحلا يضيوعلا

 «ميلس نب دمح نب هللادبع نب دمحمو «رساجلا دمحم نب دمح نبا

 ميهاربإو «يرجيوتلا هللادبع نب بعصو «يداووبأ رصان نب يلعو
 نب يلعو «عنام نب زيزعلا دبع نب دمحمو «ىسيع نب حلاص نبا
 يف ىفوتملا يطيقنشلا دومحم نيمألا دمحمو «ينانسلا دمحم

 . سيردتلا ةقيرط دافتسا هنمو «(ريبزلا»

 ةمالعلاو «ىسيع نب ميهاربإ ةمالعلا :هخويش نم ةياورلاب هزاجأو

 .يداو وبأ يلع خيشلا دنسملاو «يطيقنشلا دومحم نيمألا دمحم

 . يضاقلا حلاص ةمالعلاو

 هيخأ عم ةليل لك سرادت «هخیاشم سورد نم ىهتنا اذإ ناكو
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 خيشلا هليمزو «يضاقلا حلاص نب نامثع خيشلا :هليمزو عاضرلاب

 . ماع نيعبرألا تبراق ةليوط ةدم كلذو «عناملا هللادبع نب دمحم

 ةسارد ميقلا نباو «ةيميت نبا :نيخيشلا بتك ىلع ّبكناو

 ةليلذلل هريتتلا يف اهب راتو ءامهت ولع هلا ترار ار
 . اًميظع اًملع هتاءارقو خياشملا ىلع هتساردب لّصحف «هب مامتهالاو

 «هليصحتو «همهف ةدوجو «مّجرتملا ءاكذب هخويش بجعأ دقو

 هتزاجإ يف ىسيع نبا هځیش هب هالح ام :كلذ ْنِمف «هتماقتساو

 ءةيادهلا هل ْتَقَبَسو «ةيانعلا هّبَظَحال نمم نإو» :هلوقب ةلوطملا

 اهلامك ٌةغالبلا هيلإ ْتَمَّلسو ءاهمامز مولعلاو ٌفراعملا هيلإ ثقلأو

 حلاصلا ٌدّلولا «بقاثلا مهفلا ٌبحاص «بغارلا ُبلاطلا :اهّمامتو

 ُبَحَِنُملا «ميلّسلا بلقلا ُرهاطلا ءَيِقَّنلا ٌعرَولا ٌنِطَملا «يكذلا

 : يدُْملا ٍديعُملا هللا ةعاط يف ”عئشانلا ءميمت ينب ٍةليبَق فرش نم
 «فراعَملا سدانَح هدوجوب هللا رانأ «يدْعَس نب رصان نب نمحرلا دبع

 َفورص هنع ىلوَملا َفَرَصو «فئاطُللا ِتانونكم هقيقحت قئاقحب ىَدْبأو

 َعِمَسو ٌيلع ارق دق ءىَدَتِهُيو هروثب ًءاضتسُي ًامَلَع لاز الو ءىَدَولا
 ءأَطَوُملا نمو ءدمحأ مامإلا دنسُم ْنِمو ءةّكسلا ٍبْكلا نم ًافارطأ

 . (هقفلاو ثيدحلا بنك نم كلذ َريغو

 يضاقلا هخيش ةافو دعب مث ؛(ه40١"7) ماع نم ةبلطلل سلجو

 هيدل رثكو «هريغو ملعلا يف هدلب لهأ عجرم راص (ه701١) ةنس

 داشرإلاو ميلعتلا نسح يف ةزيمملا هتقيرط نم اودافتساو «بالطلا

 نضر



 جرخت ثيحب ؛مهيفو هيف هللا كرابو «ليلدلاب حيجرتلاو «ةيبرتلاو
 ةحامس :انخياشم مهرهشأ نم «نيينابرلا ءاملعلا رابك هيدي ىلع

 ناميلس نب دمحم خيشلاو «ليقع نب زيزعلا دبع نب هللادبع دجلا
 «نيِمّيْثَع نب حلاص نب دمحم خيشلا ةحامسو ءامهب هللا عتمأ ماسبلا

 .ريثك مهريغو «هللا امهمحر ماسبلا هللادبع خيشلاو

 ةنس «ةزينع» ءاضق هيلع ضرعو «ةزينعب ةينطولا ةبتكملا سسأ

 لوأ ريبكلا اهعماج ةباطخو ةمامإ ىلوتو ءاعروت عنتماف «(ه11)

 الا” ةنسو 25717 ةنس :نيترم هتعسوتب ماقو «(ه١١۳١) ةنس ناضمر

 «يملعلا ةزينع دهعم ىلع اًباستحا يملعلا فارشإلا ىلوت اهيفو
 دوهج هل تناك امك «دعب اميف مامإلا ةعماج عرف ىلإ لوحت يذلا

 .ةعساو ةيريخو ةيعامتجا

 - هللا همحر  ناك» :هخيش نع اًثدحتم هللا هظفح  دجلا لاق

 مرتحي ناكو .عضاوتلاو قالخألا مراكم نم ريبك بناج ىلع
 «مهريغو هباحصأ عم حماستلا ريثك ناكو «مهرقويو «هءاسلج
 .ناك امهم مهدحأل رذعلا سمتليو

 نم ةوعد بيجُيو «مهاذأ ىلع ربصيو «سانلا طلاخي ناكو

 رشن ىلع صرحيو «هلاح بساني امب دحأ لك عم ملكتيو «هاعد

 . مهسلاجم يف مهنيب ملعلا
 «ةيربنملا هبطخ لالخ نم سانلا حصن ىلع اصيرح ناكو

 )١( «يلعلا هللادبع نب دمحم نب ديلو خيشلا خألا اهب ةيانعلاو اهعمجب متها =

۳۳ 



 ةينيدلا مهلكاشم ّلحو «مهئاتفإ ىلع اًصيرح «ةيملعلا هسلاجمو

 : باتك نم) . «ءازجلا ريخ نيملسملا نعو انع هللا هازجف «ةيويندلاو

 «ةديقعلا حيضوت يف هدوهجو يدعس نب نمحرلا دبع خيشلا

 .(١٠ص «ردبلا قازرلا دبعل

 هللاو «هبسحن اذكه «لمعلاو ملعلا نيب هل هللا عمج» :دجلا لاق

 :اهزربأ نم لعل «ةمج لئاضف اذ هللا همحر ناك دقف «هبيسح

 - هللا همحر  ناكف «هذيمالت اهيلوي يتلا مامتهالاو ةيانعلا نم هل ناك ام

 «ةحيصن نم ؛اًبسانم هاري امب هذيمالت ديوزت نع تقو لك يف أتفي ال
 .(0 ص) «ةعفانلا ةبوجألا» ةمدقم .«. .هيبنتو «ريكذتو

 دقو ءاهلك دجن خيش لب «عزانم الب ةزينع خيش وه» :لاقو

 . ريثكلا مهنم غبن ؛ بالط هدروم نم لهن

 وبرت لئاسرلاو بتكلا نم ةعومجم يدعس نبا خيشلا فّلأ دقو

 زاجيإلا تعمجو «ةلهسلا ةحضاولا ةرابعلاب تزاتما «نيسمخلا ىلع

 «يدتبملا ملعتملاو «يهتنملا ملاعلا اهنم دافتساف «ليلدلا عم

 ميركلا ريسيت» :اهرهشأ نمو «نادلبلا يف لوبقلا اهل هللا بتكو

 هقفلا حيضوت»و ««نيكلاسلا جهنم»و ««نانملا مالك ريسفت يف نمحرلا

 زكرم ردصأ دقو ««ةديعسلا ةايحلل ةديفملا لئاسولا»و ««نيدلا يف

 ةمالعلا راثآل ةلماكلا ةعومجملا ةزينعب يفاقثلا حلاص نب حلاص

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ  نيلفاح نيدلجم يف جرختسو =

۳٤ 



 لازت الو ء١١٤۱ ةنس كلذو ءادلجم رشع ةعبس يف يدعس نبا

 ةداعإ ىلع نومزاع ةتثروو ءاعابت جرخت ةطوطخملا خيشلا لئاسر

 كلذ مهل هللا رسي «ةيملعلا اهتناكمب قيلت ةنقتم ةققحم اهجارخإ

 . اًريخ هللا مهازجف «همرکو هنمب

 «ةزينع يف ٠۳۷١ ةرخآلا ىدامج ۲۳ سيمخلا رجف خيشلا يفوت

 هل تمدهت يذلا ريزغلا رطملا مغرب ةدوهشم ةميظع هتزانج تناكو

 رظناو «مادهلا ةنسب ةنسلا تّيَمَس ىتح  اًموي نيعبرأ مادو «تويبلا

 لدي كلذو )٠/ ١657(  «ىهنلا يلوأ ةركذت» : يف ةبيجعلا اهليصافت

 ؛ىلاعت هللا همحر  ةعامج هاثرو «سانلا بولق يف هتناكم ىلع

 .- هلاثمأ نم نيملسملا يف رثكأو

 نب نمحرلا دبع خيشلا ةريس» :هتمجرت يف ةدرفملا بتكلا نمو
 ميصقلا ةمالع ةايح نم تاحفص»و «يقفلا دماح دمحم عمج «يدعس

 خيشلا ميصقلا ةمالع رثأ»و ««يدعسلا رصان نب نمحرلا دبع خيشلا

 امهالك ««ةرصاعملا ةيملعلا ةكرحلا ىلع يدعسلا رصان نب نمحرلا دبع

 يدعس نب نمحرلا دبع خيشلا» ءرايطلا دمحم نب هللادبع خيشلل

 نب قازرلا دبع خيشلل ةيعماج ةلاسر ««ةديقعلا حيضوت يف هدوهجو

 .«اًرسفم يدعسلا رصان نب ب نمحرلا دبع خيشلا»و «دابعلا نسحملا دبع

 دنع يوبرتلا ركفلا»و «رايطلا حباس نب هللادبع ثحابلل ةيعماج ةلاسر
7 

 ارخؤم عبطو «يدوشترلا زيزعلا دبعل «يدعسلا نمحرلا دبع خيشلا
 ««هتفرع امك يدعسلا نمحرلادبع خيشلا» :ناونعب دجلل ةرضاحم

Yo 



 ةمجرت :هيلع تفقو ام رخآ نمو «دمحم هنبال هتايح نم فقاومو

 يدعسلا حرشل هتعبط ةمدقم يف يمجعلا رصان نب دمحم خيشلا خألا

 .©"دافأو اهيف نسحأ ةيهقفلا دعاوقلل هتموظنم ىلع

OO O 

 ء(۳۹۲) «دجن ءاملع ريهاشم»و ۳٤١(« /۳) «مالعألا» : يف هتمجرت رظني )١(

 لوأ طقسو ۱۸۳١ /7) «ةلباسلا ليهست»و )١31١/5(.« «نيفلؤملا مجعم»و

 ةمالعلا خيشلا»و ء(١٠۲ /۲) «مهتذمالتو ميلس لآ ءاملع»و «(ةمجرتلا

 ,(؟5ا )١/ دمحأ ديس دمحأ نب دمحم فيلأت «يفيفع قازرلا دبع

 7(2؟8١ /۳) «دجن ءاملع»و «(ةيناثلا ةعبطلا )١15/ ٤۷۳ «ةينسلا رردلا»و

 نم»و )١/ 77١(« «نيرظانلا ةضور»و )٠/ ١154(« «ىهنلا يلوأ ةركذت»و

 تعنلا قحلم»و )١59(« ليقعلا هللادبع راشتسملل «ةيمالسإلا ةكرحلا مالعأ

 نبال «ردلا ليذ»و «(8 /۷) «ةلبانحلا تافنصم مجعم»و :(478) «لمكألا

 ءالبنلا فاحتإ»و )١9١(« رعيوشلل «انئاملع ريهاشم نم»و )٠١١0(«2 ديمح

 خيشلا ةمجرت يف عومجملا»و ء(١٤ )١/ ينارهزلا دشارل «ءاملعلا ريسب

 ميهاربإ تايركذو رطاوخ»و ٥۹۷(« /”و )١/ 1٠5 «يراصنألا دامح

 ةعومجم تامدقمو «(070 /۲) «رابسأ ةعوسوم»و )١/ ٠٠١(. «نوسحلا

 يدعس نبا خيشلا نع ةينغ ةدام كانهو ؛اريخأ ةققحملا اميس الو «هبتك نم

 . «ةعفانلا ةبوجألا» : مساب ةعوبطملا هللا هظفح  دجلا عم هتالسارم نمض



0 
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 ۱ ٍقموُعْلْأم واس نب دخ نب هلآ دبع خيش ا 1

CAINA — 1° ( 

 رصان نب دمحم نب هللادبع خيشلا «يضرفلا ليلجلا ملاعلا وه

 . لآ نم مهو «دمح لآ ةرسأ نم  ةلهاوعلا وأ - يلهوع لآو *

 مث «عابر وبأ لآ نطب ىلإ نوعجريو ءءالمیرح ةدلب ناكس كرابم

 ةزنع ةليبق نم مث «لئاو نم مث ءرشب لآ نم مث «ينسح لآ نم مه
 .ةيناندعلا ةيعيبرلا

 مداقلاو ««ءالميرخ» مهتليبق دلب نم وه «ةزينعا ىلإ مهمودقو

 :يناثلاو «هبقع عطقنا دقو «لماز نب هللادبع :امهدحأ :نالجر

 مهمودقو «هتيرذ مه ةزينع يف يلهوع لآ ةرسأو «لماز نب ناميلس

 رشع ثلاثلا نرقلا علطم يف ةزينع ىلإ

 .(ه776١) ماعل بجر نم ثلاثلا يف «ةزينع ةنيدم يف دلو *

 «قلخلا نسحو «حالصلاو ةماقتسالا ىلع مجرتملا أشن ٭

 «يعزرقلا ؟ىرقملا ىلع هظفحو نآرقلا أرقو .كولسلا لامجو

۳۷ 



 «يضاقلا حلاص ةمالعلا اهيضاقو ةزينع ملاع تاقلحب قحتلا مث

 .(ه161١) ماع هتافو ىلإ عورفلاو لوصألا يف هيلع سردو

 «يدعسلا نمحرلادبع خيشلا ةمالعلا تاقلحب قحتلا مث
 هقفلاو «ثيدحلاو ديحوتلا يف هيلع أرقف ءةمات ةمزالم همزالو

 «مهنايعأو هذيمالت رابك نم دع ىتح ءوحنلاو ضئارفلاو «هلوصأو

 . يدعسلا ذيمالت ربكأ هنإ :دجلا انخيش انل لاق لب

 .«عنقتسملا داز» نتم يف يرمعلا ناميلس خيشلا ىلع أرقو

 ملع يف فيلخلا دمحملا حلاص يضرفلا خيشلا ىلع أرقو

 . اهباسحو ضئارفلا

 لمعو ءاهباسحو ضئارفلا يف ةزينع عماج يف ةبلطلل سلجو

 رابك كلذ هنع ذخأو ءاهيف ًارحبتُم ناكو «تاخسانُملاو حيحصتلا

 .دجلا انخيش : مهنم «يدعسلا ةمالعلا باحصأ

 لئاسم هتبلط ىلع حرطي يدعسلا نمحرلادبع ةمالعلا ناكو

 ناكف «مهنيب قباسُي نيقيرف ىلإ هتبلط مسقيو ءاهيف نورظانتي ةيملع

 «هبزحو هبناجب باوصلا ناك ام ًاريثكو «نيقيرفلا دحأ سيئر مجرتملا

 نكي مل «مهنم ةباجإلا بلطو «لاؤسلا ةبلطلا ىلع خيشلا ىقلأ اذإو
 هاقلت امك سردلا ديعي ناكو «باوصلاب بيجي هنكلو «نيبيجملا لوأ

 هنأ :اذه ةحص يدنع ديأو :لاقو «ماسبلا كلذ دافأ ‹خيشلا نم

 تاشقانملا عمسيو «ةكمب ءابرهكلا ةكرش ةيعمج تاسلج رضحي ناك

۴۸ 



 تنزخ طيرش هنأك ًائيش هنم مرخي ال «ةسلجلا يف راد امب يتأيف ءاهيف
 . تارواحملا هيف

 ضئارفلاو «هقفلاو «ديحوتلاك ؛ مولعلا نم ريثك يف كردأ دقو

 ةدوجل ؛تاخسانملاو ضئارفلاب زيمت هنأ الإ ءوحنلاو ءاهباسحو

 .ةيضرفلاو ةيضايرلا مولعلا يف هراضحتسا

 «ةمركملا ةكم ىلإ ةزينع نم لقتنا (ه1705) ماع يفو *

 خيشلا سورد رضحي ناكف «ملعلا تاقلح كرتي ملو ءاهنطوتساف

 خيشلاو ءراطيبلا ةجهب دمحم خيشلاو «ةزمح قازرلادبع دمحم

 «عنام نب زيزعلادبع نب دمحم خيشلاو «حمسلا وبأ رهاظلادبع

 هللا كرابف «ةراجتلاب لغتشاو «مارحلا دجسملا ءاملع نم مهريغو

 . ةنسح سانلل هتلماعم تناكو «هلام رثكو «هل

 سّردف ؛هيف ًاسردم نيعت «ةكم يف يملعلا دهعملا حتتفا املو *

 هماقم يف وهو .دعاقتلا راتخا ىتح «ضئارفلاو «هقفلاو «ديحوتلا

 كلذ ريغو «مهيواتفو مهتارواشم يف ةزينع لهأ هتعامجل عجرم ةكمب

 عم ؛ةنسح تافصو «لاع قلخ ىلع ناكو «رومألا نم مهمهي امم

 . سيلجلل ةعتم ملع سلاجم هسلاجَم «مج عضاوت

 ءادب بيصأو «ضارمألا هيلع تلاوت «(ه407١) ماع يفو

 دنع ضايرلا ىلإ لقتنا مث .هكهنأ ىتح هعم دازف «هلمهأو «ركسلا

 «هلزنم يف شارفلا مزال (ه505١) ماع يفو «هضرم لاطو .هدالوأ

 «ضايرلاب يركسعلا ىفشتسملا ىلإ لقن «ضرملا هيلع دتشا املو

۴۹ 



 يلصف .(ه508١) ماع بجر نماث ةعمجلا ةليل برغم دعب يفوتف

 ةربقم يف نفدو «ةعمجلا ةالص دعب ريبكلا ضايرلا عماج يف هيلع
 .هل رفغو «ىلاعت هللا همحرف «دشاح عمج يف دوعلا

 روتكدلاو «نمحرلادبع ذاتسألا : مهنم «ءانبأ ةينامث فلخ دقو

 فئاظو نولغشيو «تالهؤم نولمحي «فسوي ذاتسألاو «زيزعلادبع

 .ةيلاع

 : هتمجرت رداصم :رظنا (#)

 )0۳ )٤/ ماسبلل «نورق ةينامث لالخ دجن ءاملع»

 . 7١( /۲) يضاقلل «نينسلا ثداوحو دجن ءاملع رثآم نع نيرظانلا ةضور» -

5٠ 



 ‹يسدقملا ينغلا دبع ظفاحلل ماكحألا ةدمع ىلإ دنسلا امأ

 «ليقع نب زيزعلا دبع نب هللادبع هيقفلا ةمالعلا دجلا انخيش انربخأف

 اعامسو «هضعبل ىرخأ ةرم هيلع يتءارقب مث .ةكم ىف هيلع ىتءارقب

 نمحرلا دبع ةمالعلا انخيش ىلع اهتأرق :لاق «ضايرلا يف هيقابل

 رصان نب يلع نع «هيلع اهتبّيغو «- حراشلا  يدعس نب رصان نبا

 يداو وبأ يلع خيشلا :اًيلاع اهب انأبنأو :دجلا انخيش لاق

 هاشلا هدج نع «قاحسإ دمحم هاشلا نع 217 نيسح ريذن نع «ةزاجإ

 جاتلاو «يناروكلا رهاط يبأ نع «هللا يلو هاشلا هيبأ نع هزيزعلا دبع

 نسحو ءىلخُنلا دمحأو «يرصبلا هللادبع نع امهالك .يعلقلا

 ريذن ديسلا ىلع امهريغو «نيحيحصلا» يداو وبأ خيشلا عمسو أرق دقو )١(

 نع نيسح ريذن ديسلا ةياور اذكهو ««ةدمعلا» يف ام انّمضت دقو «نيسح

 يروهنسلا ىلإ «نيحيحصلا» لاصتا نم هقوف امو «هدج نع وهو «هخيش
 . يميجعلا نع يناروكلا ةياور اذكهو «هلحم يف عجاري

٤١ 



 يروهنسلا ملاس انربخأ :لاق «يناقللا ميهاربإ نع «هيقابل ةزاجإو «هلوأل

 (ح) . هيقابب ةزاجإو «ةاكزلا ىلإ هيلع ةءارق

 .يروهنسلا نع ًايلاع وهو «يلبابلا نع ايلاع يعلقلا ةزاجإبو
 هارث هللا لب - يطيغلا مجنلا انخيش ىلع اهعيمج اهتأرق :لاق

 اهتأرق ءايركز مالسإلا خيش انخيش ىلع اهتأرق :لاق «- ةمحرلاب

 نباب فورعملا يعبّرلا رهاطلا وبأ انربخأ «يبقعلا ناوضر ىلع
 انربخأ «مئادلا دبع نب دمحأ نب ركب يبأ نب دمحم نع «كْيوكلا

 .فلؤملا انربخأ «يڏج

 نكي مل نإ ةزاجإ رجح نبا ظفاحلا نع ايركز ةياوربو

 يبأ نب دمحم انربخأ «ةزاجإ يسلابلا دمحم نب رمع نع «ًاعامس
 . هب «رکب

 يبأ نع «ةزاجإ تارفلا نب علا نع اًيلاع ايركز ةياوربو

 فلؤملا نع «يراخبلا نب رخفلا نع «هريغو يغارملا صفح
 . ةزاجإو ءاهنم ثيداحأل اعامس

 دمحم :نيدنسملا نيثدحملا نيخيشلا ىلع اهتأرقو *

 يردبلا يحبصو «يودنلا يفلسلا ميهاربإ دمحم نب ليئارسإ

 يف «نيرحبلا ةلودب قّرحملاب وناك عماج يف نيّعمتجم «يئارماسلا
 . ١579 ةنس ةرخالا ىدامج رخاوأ ةددعتم سلاجم .

 نع «ةزاجإ يروُيَجلا ميكحلا دبع ةمالعلا نع لوألا ةياورب

 : نريدصع ریت



 نع «ةقعاصلا ميركلا دبع ةمالعلا هخيش ىلع يناثلا ةءارقبو

 .هب «نيسح ريذن نع «يدنهلا يروفناخلا فسوي

 دمحم يضاقلا خيشلا ىلع اهيقاب تعمسو ءاهضعب تأرقو *

 دمحم انربخأ :لاق «تيوكلاب ريبكلا عماجلا يف روصنملا يلع نبا

 نع «ميهاربإ نب دمحأ نب سابعلا نع «نارطَق دمحأ نب ىبحي نبا
 نب يلع نع «يمليدلا يلع نب ديز نع «يرادنجلا هللادبع نب دمحأ

 ديز نب دمحأ نع «يسبكلا دمحم نب دمحأ نع «يبرغملا نيسحلا

 نب دمحم ردبلا هدلاو نع «ريمألا دمحم نب هللادبع نع «يسبكلا

 رهاط يبأ نع « باتكلا ىلع ةسيفن ةقيلعت هلو - ليعامسإ
 .هب «يناثلا دلاو نع «يرصبلا هللادبع نب ملاسو «يناروكلا

 ناك ام ىلع ترصتقاو «ةزاجإلاب ةددعتم ديناسأ اهيف يلو *

 .ًاعامس

 : حراشلل دنسلا امأو

 ىلع هقفلا نم هريغو ةدمعلا حرش تيقلت :هقفتلا ةهج نمف

 جرختو «- مدقت امك  حراشلا هخيش ىلع هاقلت وهو «دجلا انخيش

 .هريغو هقفلا يف هب

 شيواشلا ريهز دمحم كراشملا خيشلا انأبنأف ءةزاجإلاب امأو

 ةنس يدعس نبا ةمالعلا نم هتزاجإب ءةماع ةزاجإ هللا هظفح

 .ةدج يف فيصن دمحم هيجولا خيشلا لزنم يف ةهفاشم ٠ ٠۳۷١

<۳ 



 يتاكرّبلا عساولا دبع نب هط فيرشلا خيشلا ةليضف ينزاجأو
 هزاجأ يدعس نبا ةمالعلا نإ :ىل لاقو «ةكم ىف - هللا همحر -

 . ةماع ةزاجإ

 رىّمحلا

٤ 







 طوطخملا نم فالغلا ةحفص ةروص

<۷ 



 .ظفللاز مو |ذقيفررحت اهدعتبالا|بسبجتدا `

 طائلالا رشف اره ور ربل يبل ولر یدل
 رس لي رر ادعم مثتوا رغدان تاو ريل

eم ا  
 ارا هلق ررر جد ةرطيإ سم الو

 اجلالفنلورميعيزيزن الا ارتديلو يور سؤ اند الا: 0

 ذاع ميرا كمت يز الام رس قاتلا

 اور را واوری مك نكن عالا اسما
 يولد 0 مظل الا رک ماو رمان اع
 هدرا فز تحتال دک ازا درسا کر
 رجول لحرف ركلات
 مال برما ارسل اجالا
 "نكات 'ايرااهيف الزبر جدلا .

 اا ناار رطح عمو ينال ورتب أف. ان
 مالا نانا وصد لبر س. الورق

 م باو زی اشد ليز ردم الامل مک جک و ھاو ةربح بصاص هرکی نار م ا

0 

 نا

1 
0 
3 

 ١ اذ طقرسأ نر

 روکا وطئ ساو
 ون

 بايك مرد

 8 ةا ره ١ ركنا انف ؟

 مر

 0 رل قرد نرو

 طوطخملا نم ىلوألا ةحفصلا ةروص

 ماسبلا هللادبع انخيش طخب ةيشاح

۸ 



 اص اوإرته ارا تق |
 لرل E رع ل

 2 اعر زاد ولر

 طوطخملا نم ةريخألا ةحفصلا ةروص

۹۹ 





 0 مرات هيو
 فرشأ ىلع ملسو هللا ىلصو «نيملاعلا بر هلل دمحلا
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As >رق” يع  

 لوألا ثيلحلا
oا  eئ كا( ” سا رباه م ا  

 يب هللا لوسر تْعِمَس : لاق بل باطخلا نْب َرَمع ْنَع )١(

 و تر ر ل ەچ رک ا

 لكل اَمْنِإَو «- ِتاًينلاب : ةياور ىفو  ٍةّنلاب ٌلاَمْعَألا اَمَنِإ» : لوق
 07 EAN e ا 5 گا ع 0

 للا ىلإ هترجهف .هلوِسَرَو هللا ىلإ هترجه ثناك ْنَمَف «ىَون ام یرما
 - م 0 04 و 5 و ترجو نر 0

 ءاَهِجّوَرَتَي ةأرما وأ ءاهُبيِصُي ايند ىلإ هترجِه ثناك ْنَمَو ءهِلوُسَرَو
 6 ےک س 7 وره 7

 . "'(هْيلِإ رجاه ام ىلإ هترجهف

 0 مقر «يحولا ءدب :باتك : يراخبلا هج رخأ : ثيدحلا جيرخت # )١(

 :باتكو «(05) مقر «ةينلاب لامعألا نإ :ءاج ام :باب «ناميإلا : باتكو

 «(59519) مقر «هوحنو قالطلاو ةقاتعلا يف نايسنلاو أطخلا :باب «قتعلا

 = مقر «ةأرما جيوزتل اريخ لمع وأ ءرجاه نم :باب «حاكنلا :باتكو

°١ 



 : خلإ 2. . . تاينلاب لامعألا امنإ» :هلوق

 نم لمعلا ةروص دوجو امأو «ةينلاب الإ لمعلا روصتي ال : يأ

 امأو «نونجملاو مئانلا لمعك كلذو ءًالمع ىمسي الف «ةين نود

 . ةينب الإ ًالمع لمعي نأ روصتي الف «لقاعلا
 نود نم ًالمع هللا انَمَّلَك ول :- هللا همحر  قفوملا لاق اذهلو

 .©0قاطي ال ام فيلكت نم ناكل «ةين
 :«ىون ام 'ىرما لكل امنإو» : هلوقو
 «ريخف اًريخ نإ ءرجألا هل لصحي ناسنإلا ةين ردق ىلع : يأ

 2 ا

 بجي الو «بلقلا اهلحمو «ةدارإلاو دصقلا :ةينلا ىنعمو
 بحتسا نكل «نيملسملا ةمئأ عامجإب ناك لمع يأل اهب ظفلتلا
 نأ : حيحصلاو "اهب ظفلتلا ةيعفاشلا ةمئأ نم نيرخأتملا ضعب

 يف ملسمو ء(14۳) مقر «ليحلا كرت :باب «ليحلا :باتكو = )١۷١(«
 )٠۱۹۰۷(. مقر «ةينلاب لامعألا امنإ لَك هلوق : باب «ةرامإلا : باتك

 )١/ ٥۹( ديعلا قيقد نبال «ماكحألا ماكحإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(۱۳۷ )١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا» ءاهدعب امو

 (۲ /۲) يقارعلل «بيرثتلا حرط» ,(207 )١17/ «ملسم ىلع يوونلا حرش»

 .(۸ )١/ رجح نبال «يرابلا حتف» ءاهدعب امو

 خيش اهركذو (01) يقيرطلا ط «قفوملل «نيسوسوملا مذ» باتك رظنا )00

 .(7577 /۱۸) «ىواتفلا عومجم» يف ةيميت نبا مالسإلا

 ۱۸١(. /1) «جاتحملا ينغم» (6 )١/ «ةيهبلا ررغلا» :عجار (0)
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 .ةعدب اهب ظفلتلا

 .هل لومعملا ةينو «لمعلا ةين :ناتبترم ةينللو
 «تاداعلا نع تادابعلا زييمت :اًضيأ ناتبترمف «لمعلا ةين امأ

 . ضعب نع اهضعب تادابعلا زييمت : ةيناثلاو

 دصقي نأ يهف ءهل لومعملا ةين يهو «ةيناثلا ةبترملا امأو

 توافتي انهاهو «ةرخآلا رادلاو «ىلاعت هللا هجو هلمعب لماعلا

 . هللا الإ هملعي ال اتوافت قلخلا

 نم ناكو «لمعلا هيلع رذعت اذإ هتين ردق ىلع ناسنإلا رجؤيو
 «ضرم نم» : لَك لاق امك ؛ لمعلا كلذ لمعل ءرذعلا الول هنأ هتين

 . ")«اًميقم اًحيحص لمعي ناك ام هل بتك «رفاس وأ

 نم باب لك ُترَّدَّصَل ؛هقفلا يف اًباتك تفنص ول : مهضعب لاق

 . "اذه رمع ثيدحب هباوبأ
 عيمجل طرش اهنأل ؛اهلك هقفلا باوبأ يف لخدت ةينلاف

 اذإ ناسللا هب ظفلي ام ىلع ال «بلقلا يف ام ىلع ةربعلاو «لامعألا

 .دوقعلا عيمجو تالماعملاو تادابعلا يف بلقلا يف ام فلاخ

 لثم رفاسملل بتكي :باب ءريسلاو داهجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 .(7795) مقر ةماقإلا يف لمعي ناكام

 يوونلا :ظفللا اذه نم بيرقب يدهم نب نمحرلا دبع مامإلا نع هلقن (؟)
 «رينملا ردبلا» يف نقلملا نبا اذكو ء(١١ ص) «عومجملا ةمدقم» يف

 عضن نأ يغبني» :لاق هنأ :«هننس)» يف يذمرتلا نع هاورو )١/ 55١(«

 . (۱۷۹ /5) «باب لك يف ثيدحلا اذه
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 ۱ نا ثيل

 هللا لبق ال» : لک ہللا ُلوُسَر لاق : لاق و ةرْئرُه يآ ْنَع - )0

 . او , ىَّبَح ثّدخأ اَذِإ مدحة ةالص

 اذإ مكدحأ ةالص هللا لبقي ال» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوق

 . «أضوتي ىتح ثدحأ

 كلذ ىلع لد امك ةالصلل ءوضولا طارتشا يف حيرص صن اذه

 نم ةالص نالطب ىلع  دمحلا هللو  ةمألا تعمجأ اذهلو «نآرقلا

 ضقان لك : هب قحليو «نيليبسلا نم جراخلا وه : ثدحلاو

 ةأرملا سمو وكلا و «فكلاب ركلا ٌسسمك كلذو ‹«ءوضولل

 لبقت ال :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 مقر «ةالصلا يف : باب «ليحلا :باتكو «.(1165) مقر «روهط ريغب ةالص

 الصلل ةراهطلا بوجو :باب «ةراهطلا : باتک يف ملسمو )£ 14٥(«

 .(۲۲۵) مقر

 مالعإلا» :«(54 )١/ قيقد نبال «ماكحألا ماكحإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ٠١(« 7” /۳) «يوونلا حرش» ء(۹٠۲ )١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب
 7١1(. /۲) «بيرشتلا حرط» )۷1/۱40 ربلا دبع نبال «ديهمتلا»
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 .ءوضولا ضقاون نم كلذ ريغو ءاهريغ وأ هديب اًقلطم ةوهشب
 تيبلاب فاوطلا» :ثيدحو «ثيدحلا اذهب مهضعب لدتساو

 . فاوطلل ةراهطلا طارتشا ىلع ؛ خلإ 222. . .ةالص

 تيبلاب فاوطلا» : ثيدح ةحص ىلع فوقوم لالدتسالا نكلو

 اهقفاوي يتلا نم رثكأ ةالصلا اهيف فلاخي يتلا ءايشألا نأ عم ««ةالص

 نم اوغرف اذإ مهدعب نّمو هباحصأو ي يبنلا ناك نكلو ءاهيف

 هنأ مهنم دحأ نع لقني ملو «هدعب نيتعكرلا ةالص ىلإ اورداب «فاوطلا

 اونوكي مل مهنأ ائيقي ملعف «نيتعكرلا ةالصل فاوطلا دعب ًأضوتف بهذ

 . نيرهطتم الإ نوفوطي
 . صوصخم هجو ىلع ةعبرألا ءاضعألا لسغ وه : ءوضولاو

 ءًالهاج وأ ءاّملاع ءاوس «هتالص حصت مل ءاّثدحم ىلص ولو

 طقسي نكل «هلعفب الإ ةمذلا أربت الف ءهب رومأم اذه نأل ؛اًيسان وأ

 .مثآ وهف «دمعتملا امأو «يسانلاو لهاجلا نع مثإلا

 .نيدلاب بعالتم هنأل ؛رفكي : مهضعب لاقو

 .رفكي ال هنأ : حيحصلاو

 .هدحو داعأ ا مامإلا یلص ولو

 «فاوطلا يف مالكلا ةحابإ : باب «كسانملا :باتك يف يئاسنلا هجرخأ )١(

 .(۲۹۲۲) مقر
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 ةَريرِه يبأو ءصاعلا ِنْب وِرْمَع ِنْب اِدْبَع نع - (۳)
 00 ۴ 1 ص و ا - و

 نم باقغألل َّلْيَو» :لكك هللا َلوُسَر لاق :اولاق م ةشئاعو

 .“)«رانلا

 لسغ :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت #* )١(

 لسغ :باب «ةراهطلا :باتك يف ملسمو )١1١(2 مقر «نيلجرلا

 صاعلا نب ورمع نب هللادبع ثيدح نم )١5١( مقر ءامهلامكب نيلجرلا

 .- امهنع هللا يضر -

 «(157) مقر «باقعألا لسغ :باب «ءوضولا : باتك يف يراخبلا هجرخأو

 مقر ءامهلامكب نيلجرلا لسغ بوجو :باب «ةراهطلا : باتك يف ملسمو
 . 5# ةريره يبأ ثيدح نم ء(۲٤۲)

 نيلجرلا لسغ بوجو :باب «ةراهطلا :باتك يف ملسم هجرخأو
 . اهنع هللا يضر  ةشئاع نع «(75140) مقر ءامهلامكب

 «راكذتسالا»و «(57 )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 «ملعملا لامكإ»و ء(هال )١/ «يذوحألا ةضراع»و «(۱۳۸ )١/

 «(۱۲۷ /7) يوونلل «ملسم حرش»و .«(546 )١/ «مهفملا»و ۳ /۲)

 = ةلمع دئاوفب مالعإلا»و )١/ 1٥) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشالو

 هك



 : «رانلا نم باقعألل ليو» :هلوق

 ءرصعلا ةالص مهتقهرأ دقو هباحصأ كردأ يهب هنأ :اذه ببس

 ءاملا اهبصي مل حولت مهباقعأ ىأرف «نيلجعتسم نوؤضوتي اولعجف

 . «رانلا نم باقعألل ليو» :لاقف «مهلاجعتسا ةدش نم

 هنأل ؛ىلعألا ىلع ىندألاب هيبنت اذهو «بيقارعلا : باقعألاو

 . ىلوأ هريغف ءاذه نع فعي مل اذإ

 نأو ءءاضعألا ميمتتو ءغابسإلا بوجو :اذه نم مهفيو

 ديعولا اذه هيلع بتر هنأل ؛بونذلا رئابك نم اذهب لالخإلا

 .ديدشلا

 باعيتساو ءاحسم نوكي ال نأب ؛لوسغملا لسغ :وه غابسإلاو

 اهَّرَض اذإ ةريبجلاو سأرلا وهو ؛هلك حوسمملا حسمو ءوضعلا
 . كلذ وحنو لسغلا

 ساوسولاو طارفإلا كلذكف ءاّمومذم طيرفتلا ناك اذإو

 .مومذم

H3 3 

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و .(۲۲۷ )١/ نقلملا نبال «ماكحألا =

 «يرابلا حتف»و ٩(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ) ١١(«

 «راطوألا لين»هو «(7/5) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ء(١٠۲ )١/ رجح نبال

 .(۲۰۷ /۱) يناكوشلل

 هال



 ًأّضوت اذإ» : لاق لكي رن هللا َلوُسر نأ : هڪ ةرئره يبا نع - (4)

 اَذِإَو توُيَلف َرَمْجَتْسا ِنَمَو ريل م ءاَم هفتا يف ْلَعْجَيْلَف ْمُكُدَحَأ

eeِءانإلا يف اَمُهَلِخُدُي  

 . 203 تت ب َنْيَأ يردي ال مكدَحَأ نِ ؛ اال

e 0 8 0 ص ۲ - س ا 5 ٠ ٠١ 

 يفو «“يءاملا نم ِهِئَرْخْنَمِب قشنتسیلف» : مِلْسَمِل ظفل يفو

 رامجتسالا :باب «ءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ءرثنيل مث هفنأ يف لعجيلف «مكدحأ أضوت اذإ» : ظفلب )١1١(« مقر ءاّرتو

 نأ لبق هدي لسغيلف «همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإو «رتويلف رمجتسا نمو
 ءملسم هجرخأو ««هدي تتاب نيأ يردي ال مكدحأ نإف ؛هئوضو يف اهلخدي

 كوكشملا هدي هريغو ئىضوتملا سمغ ةهارك :باب «ةراهطلا :باتك يف
 .(۲۷۸) مقر اًثالث اهلسغ لبق ءانإلا يف اهتساجن يف

 «رامجتسالاو راثنتسالا يف راتيإلا :باب «ةراهطلا :باتك يف «ملسم هجرخأو

 نيثيدحلا دروأ يراخبلا نأ ىلع لدي اذهو . ملسم ظفل اذهو (۲۳۷) مقر

 .دحاو قايس يف

 = راثنتسالا يف راتيإلا :باب «ةراهطلا :باتك يف ملسم هجرخأ (۲)
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 .«زینتسیلف ًاّضوت نَم» : ظفل

 . خلإ 2١ . .ءام هفنأ يف لعجيلف «مكدحأ أضوت اذإ» : هلوق

 .روهمجلا بهذم وه امك ؛قاشنتسالا بوجو ىلع ليلد : هيف

 فلتخا نكل «قاشنتسالاو ةضمضملا ةيعورشم يف فالخ الو

 .اهبوجو يف

 بهذم وهامك ؛اهيوجو : ثيداحألا هيلع تلد يذلا حيحصلا

 .؟روهمجلا

 هنأ الإ «مزجلا ةغيصب اًقلعم يراخبلا هاورو ء(۲۳۷) مقر «رامجتسالاو =

 . ؟هرخنمب» : لاق

 مقر ءءوضولا يف راثنتسالا :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 راثتتسالا يف راتيإلا :باب ءةراهطلا :باتك يف ملسمو )١59(«

 .(۲۳۷) مقر «رامجتسالاو

 ء(١١٠ ء۸٤۱٠ )١/ ربلا دبع نبال «راكذتسالا» : ثيدحلا حرش رداصم *

 يكلاملا يبرعلا نبال «يذمرتلا ننس حرش يف يذوحألا ةضراع»و

 «مهفملا»و ء(4۸٩ /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )١/ 5١(.«

 «(۱۷۸ 231١5 ./۳) يوونلل «ملسم حرش»و )١/ ٥۳٦(« يبطرقلل

 دئاوفب مالعإلا»و ء(١١ )١/ ديعلا قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 رجح نبال «يرابلا .حتف»و )١/ ۲٤١(« نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع

 ةدمعاو ١5(«, /۳۴) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ء(١٦٠ /5)و (557 )١/

 ليناو )١/ ٤۷(. يناعنصلل «مالسلا لبس»و ۲٤(« /1) ينيعلل «يراقلا

 )١/ ١59(. يناكوشلل «راطوألا

 = :عجار .بجاو ال «ةنس ءوضولا يف قاشنتسالا نأ :روهمجلا بهذم (؟)
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 هعطق بابحتساو «رامجتسالا ةيعورشم ىلع ليلد :هيفو

 ىقنأ اذإ اذه ىلعف «ثالثلا نود ؟ىزجي ال هنأ درو نکل «رتو ىلع

 .اذكهو «ةعباس داز «تسب ىقن نإو «ةسماخ داز «عبرأب

 مث «رمجتسا اذإ نكل «هدحو يفكي هنأ ىلع [ليلد] : هيفو

 . لضفأو لمكأ ناك «ءاملاب ىجنتسا

 ثورلا الإ «ءاقنإلا هب لصحي ام لكب رامجتسالا ”ىزجيو

 .اهب رامجتسالا مرحيف «مرتحملاو مظعلاو

 : خلإ 2. . . مكدحأ “ماق اذإو» : هلوق

 نإف» :لاقف «ةلعلا ركذ مث «ةفاظنلا لامك ىلإ داشرإلا : هيف

 . (هدي تتاب نيأ يردي ال مكدحأ

 مئاقلا دي هيف تسمغ اذإ ءاملا نأ ىلع اذهب مهضعب لدتساو .

 يف سيلو «رّهطم ريغ اًرهاط نوكي ءءوضولل ضقانلا ليللا مون نم
 .اذه ىلع ةلالد ثيدحلا

 ةلالد هيف سیلو «سجني هنأ ىلع اضيأ اذهب مهضعب لدتساو

 .اضيأ اذه ىلع

 «ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا حرش» .(59 )١/ «ريدقلا حتف عم ةيانعلا» =

 )١/ ۱۸١(. «جاتحملا ةياهن» )١/ ١١۳)

 . «مكدحأ ظقيتسا اذإو» :ةدمعلا نتم يف )١(

 5و



 اذه نأ ىلع «هدي تتاب نيأ يردي ال» : هلوقب مهضعب لدتساو

 . ليللاب الإ نوكت ال ةتوتيبلا نأل ؛ليللا مونب صاخ

 ركذ يتلا ةلعلا نأل ؛راهنلاو ليللا مونل ماع هنأ : حيحصلا نكلو

 نأ ىلإ ليللا مونل نوصصخملا رطضا اذهلو ءاهيف ةدوجوم عراشلا

 لي هبن دق هلل دمحلاو  نكلو «هتلع مهفن ال «يدبعت اذه :اولاق

 خسولا ةرشابم ةنظم اهنإف ؛«هدي تتاب نيأ يردي ال» : هنأب ةلعلا ىلع

 وأ ةساجنلل اهترشابم ةنظم وه اميف اذه ناك اذإو «ةساجنلا وأ

 . ىرحأو ىلوأ باب نمف .«كلذ ققحت اذإف «خسولا

* HF * 
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 َنلوبَيال» :هكك للا ُلوُسَر لاق :َلاق هيض َةَرْيَرُه يأ ْنَع )5( 

 . نم لسي م ءيِرْجَيال يذلا مِئاَدلا ِءاملا يف مكا

 نج رهو مِئاَدلا ِءاّملا يف ْمُكَدَحَأ ٌلسَتْغَي الد : مِلْسُمِلَو

 ميرحت اذه «خلإ «. . .ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال» : هلوق

 لاستغالل ادعم ناك اذإ يرجي ال يذلا وهو «مئادلا ءاملا يف لوبلل

 يف لوبلا :باب ءءوضولا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 : باب هل ظفللاو «ةراهطلا :باتك يف ملسمو «(777) مقر «مئادلا ءاملا

 .(۲۸۲) مقر «دكارلا ءاملا يف لوبلا نع يهنلا

 ءاملا يف لاستغالا نع يهنلا :باب «ةراهطلا :باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 .(۲۸۳) مقر «دكارلا

 لامكإ»و ء(۳۸ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 )١/ 05١(( يبطرقلل «مهفملا»و 423١5 /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا

 )١/ ۳٤۷(« رجح نبال «يرابلا حتفاو «(۱۸۷ /۳) يوونلل «ملسم حرشالو

 «مالسلا لبس»و 2771 )١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 .(۲۷ )١/ يناكوشلل «راطوألا لين»و )١/ ١5(« يناعنصلل
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 ماكحأ اهل لئاسولاو ءهسيجنت ىلإ ةليسو هنأل ؛هنم برشلا وأ

 . مهيلع هل داسفإو «نيملسملل ةيذأ اضيأ هيفو «دصاقملا

 مئادلا ءاملا يف مكدحأ لستغي ال» :ىرخألا ةياورلا يف هلوقو

 ناك ولو «ماع اذهو «هداسفإل ةليسو هيف اًضيأ هنأل ؛«بنج وهو

 ؛اهوحنو خاسوألا ليسغت : هلثمو ءادكار ناك اذإ اًدج اًريثك ءاملا

 .هريذقت وأ هسيجنت كلذ ىف نأل

¥ ¥ ¥ 

1۳ 



 ) - )5برش اذإ» : لاق لک هللا لوسر نأ : ط ةرئره ىبأ ْنَع  2 forا فاي رب 1 مل 0 3

 بس لِ مك ءنإ يف بلكل . و رو م هما 60 5
 هو 0 2 4 2

 ."”«بارتلاب َنهالوأ» :ِمِلْسَمِلَو

 إم :لاق كك را وسر نأ : للم نب نابع ٍثيدح یف هلو
 rG 8 2و 4 ا 10 .٠ ا 0
 . «بارتلاب ةنماثلا هورفعو اًعْبَس هولسغاف ءِءانإلا ىف ٌّبلكلا غلو

 ءاملا :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 : باب «ةراهطلا :باتك يف ملسمو )۱۷١(« مقر «ناسنإلا رعش هب لسغي

 . يراخبلا ظفل اذهو «(774) مقر «بلكلا غولو مكح

 .(۲۷۹) مقر بلكلا غولو مكح :باب «ةراهطلا : باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 )۲۸١(. مقر «بلكلا غولو مكح :باب «ةراهطلا :باتك يف ملسم هجرخأ ()

 «راكذتسالا»و )١/ ٩(. يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 نبال «يذمرتلا ننس حرش يذوحألا ةضراع»و )١/ 7١7(« ربلا دبع نبال

 )١/ ٠١١(‹ ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(١١٠ )١/ يكلاملا يبرعلا

 = «(۱۸۲ /۳) يوونلل «ملسم حرش»و .«(018 )١/ يبطرقلل «مهفملا»و
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 : خلإ 2. . . مكدحأ ءانإ يف بلكلا برش اذإ» : هلوق

 يف وه امو «فورعملا بلكلا وه :عراشلا فرع يف ُبلكلا

 نالو «اهوحتو لار تالا دالا عاجلا نام

 .'(كبالك نم ابلك هيلع طّلس مهللا» تهل يبأ نب ةبتع ثيدح

 صاخ مكحلا اذه نكلو «هنم ىلوأ ريزنخلاو «دسألا هيلع طلسف

 . فورعملا بلكلا يف

 عبس الإ بلكلا ةساجن لسغ يف يفكي ال هنأ ىلع ليلد : هيفو

 ةئم اهلسغ ولو ءزجي مل «عبس نم لقأ لسغ ولف «بارتب نهادحإ
 .اضيأ زجي مل «بارت الب ةرم

 .هوحنو نانشألا :بارتلا ماقم موقيو

 :رخألا تاياورلا يفو «بابحتسالل اذه : «نهالوأ» : هلوقو

 .زاوجلل نايب «نهارخأ» وأ .«نهادحإلا

 ؛ «بارتلاب ةنماثلا هورفعو» : لفغم نب ةللادبع ثيدح ىف هلوقو

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(١۲ )١/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو =

 «(71/5 )١/ رجح نبال «يرابلا حتف»و ء(۲۸۸ )١/ نقلملا نبال «ماكحألا

 ‹«(۲۷۲ /5) يوانملل «ريدقلا ضيف»و .(۳۸ /5) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 4١(. /۱) يناكوشلل «راطوألا لين»و ء(۲۲ /۱) يناعنصلل «مالسلا لبس»و

 يبأ ةروس ريسفت :باب ءريسفتلا :باتك «كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأ )١(

 .(088 /۲) بهل
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 بارتلا دع هنأ لمتحيو «رتاوتملا كرتيو هب ذخؤي الف «ذاش اذه

 . ةلسغ تالسغلا ىدحإ يف الا

 يفكيف «- هوحنو بلكلا ةساجن ريغ  تاساجنلا رئاس امأو

 اهل دري مل هنأل ؛ةدحاو ةرمب ولو «ةساجنلا نيع ةلازإ كلذ يف

 ةرم يفكي هنأ : ضرألا ةساجن لسغ يف تبث هنألو «عبسلاب ديدحت

 «هلسغو هصرق يفكي هنأ :ضيحلا مد لسغ يف درو كلذكو «ةدحاو

 .ددع طرتشُي ملو

 وهف ««اًعبس ساجنألا لسغب انرمأ» : رمع نبا ثيدح امأو

 . عوضوم

 رهاط وه لب «هلسغب رمؤي ملف «ديصلا يف بلكلا رثأ امأو

 . ةجاحلا لجأل

¥ ¥ * 

 نبال «ةفيعض ةقرفتم ثيداحأ ىف ةفيطل ةلاسر» :ىف ثيدحلا رظنا )١(

 . . .ظفللا اذهب هدجأ مل» :ينابلألا هنع لاقو ٥١(. ص) يداهلا دبع

 .(1417-185 )١/ «ءاورإلا» . هيف بلكلا غلو يذلا ءانولا
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 و ر 8

 ىآر هنأ : 4 نافع نب َناَمْثَع ىَلْوَم ْنَع - (۷)

 امُهَلَسَْف ِهَياَنِ نم هيدي ىلع i e اعد هو ناَمْثَع

 قشنتساو ضَمضَمت مث ءءوضولا يف تيمي ب َلَحْمَأ هٿ ٍتاَرَم ثالث

 مث ءائالت نْيَمَقْرِملا ىلإ ِهْيدَيو اناث ُهَهْجَو لس مث رشنتساو
 هب يلا ثأر : لاق مث ءانال يلج الك َلَسَع م هارب حمص ص ھه 0

 ءاَذَه يئوضُو َوْحَن اًوت نم» :ّلاقَو اڌ يِنوْضُو وخت ُأَضَوَتي

 ْنِم َمّدَقت ام هَل رِفغ ُهَسْفَن اًمهيف ُتّدَحُي ال نْيَمَعْكَر یلص ت
 , 20ه

 ءوضولا :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 )١57(« مقر ءءوضولا يف ةضمضملا :بابو )٠١۸(« مقر ءاثالث اًنالث

 مقر «مئاصلل سبايلاو بطرلا كاوسلا :باب ءموصلا :باتك يفو

 ک٠ . . شالا اا 8 :ىلاعت هلوق :باب «قاقرلا :باتك يفو «(1875)

 :باتك يف ملسم هجرخأو .(5059) مقر ۴ :نامقل]# يح هللا دعو

 = )۲۲١(. مقر «هلامكو ءوضولا ةفص :باب «ةراهطلا
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 ا

 ثذهش :َلاَق هويبأ ْنَع ؛ٌيِنِزاَملا ىَبْحَي ِنْب وِرْمَع نع - (۸)

 ؟لك هللا ٍلوُسَر ِءوضْو ْنَع دير نب هاب لاس ِنَسَح يِبأ نب وَرْمَع

 ايكو

 هيدي ىلع ًافكأق إب يلا َءوُصو مه اض ِءاَم ْنِم ِرْوَتِب اَعَدَ

 َرْضَمْضَمَف َضَمضَمف هرْوّتلا يف : هتي لذا مث کک ءرْوَتلا َنِم :

 َلَسْعَف مَذَي لَآ هُ «ِټتافرغ تاع ثالث كنَتْسا یشن قشنتساو

 حس هد لحد مك نيترو ىلإ نيم وبدي ده جو
 .هديلْجَر َلَسَغَ 4 «ةّدِجاو هرم رَْدَأَو اَمهب لبقأق هَ

 ١7(2 /؟) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم #* =

 ء(١٠٠ /۳) يوونلل «ملسم حرش»و )١/ ٤۸١(« يبطرقلل «مهفُملا»و
 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۳۲ )١/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 ء(۹١۲ /۱) رجح نبال «يرابلا حتفاو ء(١۲ )١/ نقلملا نبال «ماكحألا

 )۲€ /1) يناعنصلل (مالسلا لبساو «(6 /۳) .ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 .(١ا/١ )١/ يناكوشلل «راطوألا لين»و

 لسغ :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت ٭ (۱)

 = :باب «ةراهطلا : باتك يف ملسمو «ء(١۱۸) مقر «نيبعكلا ىلإ نيلجرلا

A 



(۲) 

 نيترم نيترم امهلسغف» :الاق امهنأ الإ )٠٠١(. مقر اب يبنلا ءوضو يف

 . «نيبعكلا ىلإ» :هرخآ يف اداز امهنأ امك ««نيقفرملا ىلإ
 (۱۸۳) مقر هلك سأرلا حسم :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ

 )۲٠٠١(. مقر لَك يبنلا ءوضو يف : باب «ةراهطلا : باتك يف ملسمو

 يف ءوضولاو لسغلا :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ
 ىتأ» :يراخبلا ظفلو )2١115(« مقر «ةراجحلاو بشخلاو حّدقلاو بضخملا

 ةدمع دئاوفب مالعإلا» يف نقلملا نبا لاقو .«. . .انجرخأف هِي هللا لوسر

 ««. . .هللا لوسر اناتأ» :ةياور يفو :فنصملا لوق )١/ ۳۸١(: :«ماكحألا

 ناكف ءملسم يف اذكه نتملا الو دانسإلا اذه رأ ملو «يراخبلا هجرخأ اذك

 . ىهتنا «كلذل هبنتف «يراخبلل ةياور يفو :لوقي نأ نذإ فنصملل يغبني
 دارفأ نم يه امنإو ءاروتلا» :ةظفل ملسم تاياور نم ءيش يف سيل هنإ مث

 )١/ ١95(. :«ماكحألا ماكحإ ةيشاح» يف يناعنصلا هيلع هبن امك ؛يراخبلا

 ىقتنملا»و )١/ ١77(« ربلا دبع نبال «راكذتسالا» : ثيدحلا حرش رداصم *

 «يذوحألا ةضراع»و «(519 )١/ يجابلا ديلولا يبأل «أطوملا حرش يف

 55(2 /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )١/ 425١ يبرعلا نبال

 حرش»و ۱۲١(« /۳) يوونلل «ملسم حرشاو )١/ ٤۸٤(. يبطرقلل (مهفملا»و

 يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و )١/ 5٠(« قيقد نبال «ماكحألا ةدمع

 = 0757” )١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۹- ۱۷ :ص)
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 . يب يبنلا ءوضو ةفص ركذ مث

 نيب عضوملا اذه يف - ىلاعت هللا همحر  فلؤملا عمج دقو

 ةفص يف ديز نب هللادبع ثيدحو «نامثع ىلوم نارمح ثيدح

 هللادبعو كي هئوضُو ةفرعم امهعامتجاب لصحي هنأل ؛لي هتوضُر
 .ناذألا يرأ يذلا سيلو «يراصنألا اذه مصاع نب ديز نبا

 ءاضعألا لسغ يف ثيلثتلا :نيثيدحلا نيذه نم ذخؤيف

 ثيدحب سأرلا حسم يف نامثع ثيدح قالطإ ديقيو «تالوسغملا

 حسملا يف ال رركي ال ةدحاو ةرم حسملا ناو «ديز نب هللادبع

 .ةمامعلاو فخلاو ةريبجلاك ؛ضراعلا الو «سأرلا وهو «مزاللا

 يئوضو وحن أضوت نم» :هلوق نم نامثع ثيدح نم مهفيو
 اهل تابحتسملا لعفو «ةدابعلا طورش ليمكت نأ :«خلإ ...اذه

 اذهب لالخإلا نأ امك «ةدابعلا يف ميظع ريثأت هل - طورشلل : يأ -

 . ةدابعلاب لخي

 :يناوألا يف لصألا نأ نير ب ادع دخ دوت لع ويو

 الإ اهنم مرحي الف «هريغ وأ رفص وأ ساحن نم ءاوس 0

 أضوت نإف ءهوحنو بوصغملاو ةضفلاو بهذلا ا ىنثتسا ام

 لعف يف ةدعاقلا نأل ؟مثإلا عم هتراهط تحص «ةمرحم ةينآ يف

 »)€0 E «مالسلا لبس»و )١/ ۲۹١(« رجح نبال «يرابلا حتف»و =

 .(۱۹۱ )١/ يناكوشلل «راطوألا لين»و

 ا



 تلطب «ةدابعلا سفن ىلع ميرحتلا داع نإ هنأ :ةدابعلا يف مرحملا

 .هب ةدابعلا دسفت مل «يجراخ رمأ ىلإ ميرحتلا داع نإو «هلعفب ةدابعلا

 لوقلاب مهميلعت ٌنسحو هيو ةمئألاو ةباحصلا حصن :هيفو

 . لعفلاو

 لضفألا نكل «ةرم ىلع لسغلا يف راصتقالا زاوج :هيفو

 .“ملظو ىدعتو ءاسأ دقف «ثالثلا ىلع داز نمو «ثيلثتلا

 ىلإ يبارعأ ءاج :لاق دج نع «هيبأ نع ٍبْيَعش نب وِرْمَع ثيدحل )١(
 ْنَمَف ٌءوُضْوْلا اذه» :لاق ءان اَنت ُهاَرآَف ءءوضْوْلا نع ُهَلَأْسَي لك يبنلا

 ا ر ی ا ذنك ءانط قلها
 يبأ دنع ىدعت :ةظفل ريغ نمو «(۸۸ )١/ يئاسنلاو 18١(.« /0) دمحأ

 )١53/1(. هجام نباو «(۳۳ /۱) دواد
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 هو
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(۱) 

 هلي ىلا ناك : ثّلاق «- اًهنَع هللا يضر - الأ )4(

 . “هلك ِهْنَأِش يفو ءهروُهطو ِهِلُجَرتَو هلت يف ْنُميَللا جْ

 يف نميتلا : باب ءءوضولا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت #

 ءدجاسملا باوبأ :باتك يفو «هظفل اذهو )١77(« مقر «لسغلاو ءوضولا

 ‹ةمعطألا :باتك يفو «(517) مقر «هريغو دجسملا لوخد يف نميتلا :باب

 :باب «سابللا :باتك يفو «(2070) مقر «هريغو لكألا يف نميتلا :باب

 ليجرتلا :باب «سابللا :باتك يفو «(0017) مقر «ىنميلا لعنلاب أدبي

 نميتلا :باب «ةراهطلا : باتك يف ملسم هجرخأو )٥٥۸۲(« «هیف نميتلاو

 .(۲۹۸) مقر «هریغو روهطلا يف

 ۷١(« /۲) ضايع يضاقلل («ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ؛(١5١ /7) يوونلل «ملسم حرش»و )١/ 0١١(« «يبطرقلل «مهفُملا»و

 دئاوفب مالعإلا»و «(55 )١/ ديعلا قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشا»و

 رجح نبال «يرابلا حتف»و 207894 )١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع

 ضيفاو ء(١7١ /5 .؟59 /۳) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و .(559 )

 لين»و )١/ 05١(« يناعنصلل «مالسلا لبس»و ۲٠۷(. /5) يوانملل «ريدقلا

 7١7(. /۱) يناكوشلل «راطوألا

V۲ 



 . خلإ 2. . .ْنّمَيَتلا هبجعي لكي ناك» : ةشئاع ثيدح يف هلوق

 ؛لاعنلا سبل وهو «لعنتلا يف نيميلا ميدقت بابحتسا : هيف

 راسيلاو «سبللا يف نيميلا ميدقت بحتسي ؛تاسوبلملا عيمج هلثمو

 ش . علخلا يف

 ؛هليدجتو هّدكو رعشلا حيرست :لّجرتلا ؛«هلجرتو» :اهلوقو
 : يأ ؛قلحلا هلثمو «لجرتلا يف نيميلاب ءادتبالا بحي هنأ : ينعي

 ظ .رسيألا لبق نميألا قشلا

 لبق ىنميلا لجرلاو ىنميلا ديلا ميدقت وحنف «هروهط امأو

 .رسيألا لبق نميألا قشلا : ربكألا ثدحلا يفو «ىرسيلا

 «صيصخت دعب ميمعت اذهو ««هلک هنأش يفو» :تلاق مث

 لكألا هنع ىهنو «نيميلاب لكألاب ََمَأ هلأ :ِكلكك هنع تبث دقو

 حسمتلا نعو «لوبلا لاح نيميلاب ركذلا سم نع ىهنو «لامشلاب

 «ميرحتلا :يهنلابو .بوجولا :رمألاب لصألاو «نيميلاب ءالخلا نم

 علخلا يفو خاسوألل مدقت لامشلا نأ ملعف «بابحتسالا هلعفبو

 «سبللاو «برشلاو لكألا يف امك ؛ماركإلل نيميلا مدقتو «هوحنو

 .هوحنو «ءوضولاو

 «كلذ نع هاهنف «هلامشب لكأي الجر ىأر هيي هنأ :درو دقو

 ««تعطتسا ال» :لاقف «عيطتسأ ال :لاقف «هنيميب لكأي نأ هرمأو

V۳ 



 س

 امل ءاّبجاو نكي مل ولو ادب هيف ىلإ اهعفري ملف «هنيمي ثلشف
 لعف ىلع الإ نوكت ال ةبوقعلاو «ةبوقع ءاعدلا نأل ؛هيلع اعد

 .:مرجم

 ءامهماكحأو بارشلاو ماعطلا بادآ :باب «ةبرشألا :باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 .(*۲۱) مقر

V٤ 



 ناك 2 7 ير qor هوك هد
 : يب يبنلا نع « إذ ةرئره ىبأ ْنع ءٍرِيجملا مّيعن نع-(١1)

ia 4ا - ت س اس ھم و 8 2  
 راثا نم َنيلَجَحَم اًرغ ةمايقلا موي نوعدَي ییا نإ» : لاق هنأ

 ا 2 5 9 200 2 7
 .'«لعفيلف «هتّرغ ليطُي نأ مكنم عاطتسا نمف ‹ِءوضولا

K2 ٠۰» 4 و ٠ Esهبي رمد 86 م ل ر  
 ىتح ِهّيدَيو ههجو لسغف ءأضَوَتَي ةريره ابأ تْيأَر : ظفل يفو

 و أ أ 8-0 2 - 4 و 0 وو 4
EN olو ا ھل و م  (OMSهه  

 م «ٍنيقاّسلا ىلإ عفر ىتح هّيلجر لّسغ مث .ٍنْيَبكنملا غلبي داك

 نْوَعْدُي ةمايقلا َمْوَي يِتَمَأ َنِإ» :لوقتي ةي هللا لوُسر ُتْعِمَس :ّلاق 9 - 2 0 1 8 ضال 4 7 42 © 2115
 سا ريب ر هوه دم مر < 0 و 2 ل E و

 «ةتّرغ ليطُي نأ مكنم عاطتسا نَمف ءءوضؤلا رثأ ْنِم َنيِلَجَحُم اًرغ

 r م ا

 و 0 و و 17 ا وە مر و 00 1 1

 يلحلا غلبت» :ُلوُقَي 46 يِليِلَخ ُْتْمِمَس :ٍمِلْسُمِل ظْفَل يفو

 «ءوضولا لضف باب ءءوضولا باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 .( ١ "5) مقر ءءوضولا راثآ نم نولجحملا رغلاو

 ليجحتلاو ةرغلا ةلاطإ بابحتسا :باب «ةراهطلا :باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 . «نوعدي» :لدب «نوتأي» :هدنعو 75157(«2) مقر ء«ءوضولا يف

Vo 



 و

 ."0ٌءوضْولا غلبي ُثْيَح ِنِمْؤُملا َنِم

 يتمأ نإ» :ةريره يبأ نع رمجملا ميعن ثيدح يف هلوق

 : خلإ 2. . .ءوضولا راثآ نم نيلجحم اًرغ ةمايقلا موي نوعدي

 5 و
 يذلا وهو ءرغأآلا سرفلا :هنمو ؛هجولا يف ضايبلا :ةرغلا

 . ضايب ةحبص ههجو يف

 . اضيأ ضايب : يأ ؛ ليجحت هيلجرو هيدي ىف يذلا : لّجَحُملاو

 . مهب صاخ هنأو «ءوضولا ةليضفو ةمألا هذه ةليضف : هيفو

 موي مهل اًرون ناك ءرونلا وهو «ةءاضولا نم ءوضولا ناك املو

 ةصيصخلا هذهب نوفرعُيو «مهلجرأو مهيديأو مههوجو يف ةمايقلا

 .ةمايقلا موي ممألا نيب نم

 «ءوضولا غلبي ثيح ةيلحلا غلبت : باب «ةراهطلا : باتك يف ملسم هجرخأ (۱)

 )19١(. مقر

 »)4۲ )١/ ربلا دبع نبال «راكذتسالا» :ثيدحلا حرش رداصم «

 يبطرقلل «مهفملا»و c(or EF /؟) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 «ماكحألا ةدمع حرشاو ۱٤١(« /۳) يوونلل «ملسم حرش»و ‹(4۹ /۱)

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(55 )١/ ديعلا قيقد نبال

 «يرابلا حتف»و 35١(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و )۱/ ٤)

 ضيف»و ۲٤١(« /۲) ينيعلل «يراقلا ةدمعاو .770(2 )١/ رجح نبال

 )١/ 6١(. يناعنصلل «مالسلا لبس»و ١185(« /۲) يوانملل «ريدقلا

 اك



 ثيح نمؤملا نم ةيلحلا غلبت» :ىرخألا ةياورلا يف هلوقو

 . ةمايقلا موي ةنيز اًضيأ ناك ءايندلا يف ةنيز ناك اَمَّل : «ءوضولا غلبي

 .ءاسنلاو لاجرلل ةنجلا يف يلحلا نأ : هيفو

 a ةزواجم بحتسُي له :ءاملعلا فلتخاو

 ؟لضفأ هلوسرو هللا ّدح ام ىلع راصتقالا نأ

 :- هللا امهمحر  دمحأ بهذم نم روهشملاو «يعفاشلا بهذمف

 «لضفأ «ةريره وبأ لعف امك ؛نيبعكلاو نيقفرملا ةزواجم نأ

 ««هترغ ليطي نأ مكنم عاطتسا نمف» :هلوقب ثيدحلا اذهب نيجتحم

 . «لعفيلف هليجحتو» : ظفل ىفو

 هللا دودح دنع فوقولا لأ : حيحصلا وهو ,"”روهمجلا بهذمو

 . جردم ثيدحلا اذه نأل ؛ لضفأ

 سيل «ةريره يبأ مالك نم .خلإ 2. . . عاطتسا نمف» : هلوقو

 . يب لوسرلا مالك نم

 ىلع ةريمع ةيشاح» )١/ 5١(: «مساقلا نبا ةيشاحب بلاطملا ىنسأ» :عجار )١(

 «عانقلا فاشك» «(85 )١/ «ىهتنملا حرش» :«(77 )١/ «يلحملا حرش

 )١/ ۷٤(. «ينغملا» )1/ ”*٠١«(.«

 «ليلكإلاو جاتلا» «(0 )١/ «يبلشلا ةيشاحب قئاقحلا نييبت» :عجار (0)

 ء(۲۹٠۸۰١۱ )١/ «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» )1١/ ۳۸١(«

 ` )١/ ١58(. «فاصنإلا»

۷% 



 ثيدحلا اذه ىور دمحأ مامإلا نأ : اهنم ؛رومأ كلذ ىلع لديو

 ءاضيأو «ةريره يبأ ىلع ةدايزلا هذه فقوب ةريره يبأ نع ميعن نع

 «هجولا لسغ ىلع ةريره وبأ دزي مل اذهلو ءةنكمم ريغ ةرغلا ةلاطإف

 قاسلا سيل :اًضيأو «ضارتعا هيلع نكي مل لَك همالك نم ناك ولو

 يف - ىلاعت هللا همحر  ميقلا نبا لاق اذهلو «ةيلح عضوم دضعلاو

 : «ةنجلا لهأ يلح يف» : لصف «(ةينونلا»

 ا ا

 ولو ىَمْصَأ ُيلَحلاو دجٴربزو

 امَّنِإَو ثانإلا ٌصَتْخَي َكاَذاَم

 دلا ِهْذَه يف ُهَساَبِ َنيِكِراَنلا

 دق ناک ةَرْيَرَه يب هوو اذكر

 َالئاَق ِهْيَلَع اذ ركنا ُهاَوِسَو

 َولاَو ِنْيَبْعَكْلا عضْؤم لإ َكاَذ ام

 يف َنوُفِلَتْخُم ِهْقفْلا ُلْهَأ َكاَذَكَو

 انيوضَو ُءاَهِتْنا ىَوقَألا ٌحِجاَولاَو

 5 ا ي

 لا يف ُنَمْح لا ُهَدَح ْدَق يذلا اذه
 ص ارګ مس وو

 اًمَّدَعَتَت ال بدلا دوُدَح ظفحاو

 نق ُهذجت ل وُسَولا لْعف ىَلِإ ظنا

۷۸ 

 نايقعلا نم ةروشأ كاذكو

 ٍناَرْكُذلِلَكاَذَك ِثاتإللوُم

 و و ر
 نازوب مهئوضو ءاهتنا ثْيح

 ِناَقاَّسلاَو ناَدضَعلا هب ْتَّراَف

 ِناَسْنإلا ةَيْلِح ٌعِضْوَم قالا ام

 َناَدَضمْلاَو ناقامسلا ال نان

 الو مُهَدْنِع هيفو اَذَم

 نارقلا نع لوقت ال نارق

 ٍناَصْقْنلا ىَلِإ ْحَنْجَن ال َكاَدَكَو

 ناياب ًءاَجَو َدارُمْلا ىدأ



 امام وا نال قنا Ns CIL ف م قولا اولا كار
 يناقؤفلا وه يواّرلا ىلع فوق وَمف ةتّرغ لْيطُي عاطتسا نَّمَو

 7 1 26 هل 6>
 نافرعلا ولوأ ُهْرِيَمُيادْعَف هسيك ْنِم اذ لاق َةَرْيَرُه وأف

 ينابيشلا ىَوَر اذك ِثيِدَحْلا عفر يف َّكَش ْدَف ُهَل يوارلا ٌةْيَعْنَو

 نايا ةَياَغ يف ادو ادب نكنُمب َسْيَّل ٍتاَدَعْلا ُةَناَطِإَو

 فصوب ديز نب هللادبع ثيدحو «نارمح ثيدح مدقت قو

 .ه ا .ىلاعت هللا دودح ىلع داز هنأ امهنم دحأ ركذي ملو كي هئوضو

 : هش

 : نيبنعم ىلع يتأت «عاطتسا نم»

 نو :هلوق :هنمو ءزجعلا دض وهو «ردق : ىنعمب :امهدحأ

 . 191 :نارمع لآ] ام بل عطس نم تسلا اَلا
 :نييراوحلا نع ىلاعت هلوق :هنمو «دارأو بحأ : ىنعمب : يناثلا

 له :يأ ۲ : ةدئاملا]# ٌةَدِيآَم الع لري نأ کبر ٌعيِطَتْسي لهل

 راصنأ مهنأل ؛هللا ةردق يف اوكشي مل مهنإف ءالإو ؟ديريو بحي

 دیر اولا © ییز نگ نإ ها ارقا :لاق امل اذهلو «یسیع
 اذه عونلا اذه نمو .ةيالا [)1 _ ۲ : ةدئاملا]# اب لَا نأ

 . لعفيلف «هترغ ليطي نأ ٌبحأ نمف : يأ ؛ثيدحلا

 ال ال 0

 )١( «ةيجانلا ةقرفلل راصتنالا ىف ةيفاشلا ةيفاكلا» :رظنا )۳/ 91/4 - ۹۸۲(.

۷۹ 
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 ةباطسالابإ

 لوألا ثيل

 لحد اذإ ناك للي هللا َلوُسَر نأ : هل كلام نب ستا ْنَع - (۱۱)

 .“«ثئاّبَلاو ِثْبحلا نم كب ذوعأ ينإ َمُهْللا» :َلاَق الخلا

 ضعب يف فلؤملا هطبض خلإ «. . .كب ذوعأ ينإ مهللا» : هلوق

 لوقي ام :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 دنع ءاعدلا :باب «تاوعدلا :باتك يفو )١57(«2 مقر ءءالخلا دنع

 اذإ | لوقي ام :باب ‹«ضيحلا : باتك يف ملسمو ,(هو55) مقر «ءالخلا

 . )۳۷١( مقر «ءالخلا لوخد دارأ

 ةضراعاو )١/ ٠١( يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم ٭

 ضايع يضاقلل «ملعُملا لامكإ»و )١/ ١9(« يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرش»و )١/ ٠٥١(. يبطرقلل «مهفملا»و .(۲۲۹ /0)

 مالعإلا»و )١/.541(« قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )٤/ ۷١(«

 «ةدمعلا ىلع تكنلا»و )١/ 57١(« نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 ةدمعاو )١/ ۲٤١(« رجح نبال «يرابلا حتف»و 2077 :ص) يشكرزلل

 لين»و 2077 )١/ يناعنصلل «مالسلا لبس»و ۲۷١(« /7) ينيعلل «يراقلا

 .(۸۷ )١/ يناكوشلل «راطوألا

 ١م



 : ثئابخلاو «ثيبخ عمج :- ءاخلا مضب  ثبُخلا :لاقف «"خسنلا

 . مهثانإو نيطايشلا ناركذ نم هللاب ذاعتسا هنأكف ؛ ةثيبخ عمج

 ءرشلا :- ءابلا نوكسب  ثبخلا :لاقف مهضعب هطبضو

 ءاعدلا ماقم نأل ؛ىنعملل عمجأ اذه نأكو ءرشلا لهأ :ثئابخلاو

 . ”ءابلا نوكسب خويشلا تاياور رثكأ : ضايع يضاقلا لاقو

 ؛عضوملا اذه يف نيطايشلا نم ةذاعتسالا ةبسانم ىفخت الو

 . مهثبخل ؛ ةثيبخلا عضاوملا يف نورثكي مهنأل

 «ثيبخ عمج :- ءابلاو ءاخلا مضب  ؛ْتُبْخلا» :خسنلا ضعب يف )0غ(

 . مهئانإو نيطايشلا ناركذ نم ذاعتسا . ةثيبخ عمج :ثئابخلاو

 .(559 )١/ «راونألا قراشم» :رظنا (۲)

 هذ



 : كي للا ٌلوُسَر لاق : لاق 4ظ ٌيِراَصْنألا َبوُبَأ يبأ ْنَع-(19)

 ءاَهوُربْدَتْست لَو «لْوَب الو طئاغب لبق اول بقت الق «َطْئاَعْا م اذإ»

 .«اًربَرَع ْوَأ ءاوُقرش ْنِكَلَو
 ثي دق ضيِحارَم انْدَجَوَف ماشا انْمِدَقَف :َبوُيَأ وُبَأ لاق

 3 8 54 822 هد or ی 3

 . لك هللا ٌرفغتْسنو ءاهنع فرحننف ءةبعكلا وحن

 لبقتست ال :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت * )١(
 يفو )١55(2 مقر ءهوحن وأ رادج ؛ءانبلا دنع الإ «لوب وأ طئاغب ةلبقلا

 مقر «قرشملاو ءماشلا لهأو «ةنيدملا لهأ ةلبق :باب «ةلبقلا : باتك

 «(555) مقر «ةباطتسالا :باب ءةراهطلا :باتك يف ملسمو :(787)

 :يراخبلا ةياور يف سيلو ««ةلبقلا وحن» :لدب «ةلبقلا لّبق» :امهدنعو
 ١ . (اهنع فرحننف» : هلوق يف «اهنع»

 ةضراع»و 5 )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(۲۳ )١/ يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرش»و )١/ 07١(«. يبطرقلل «مهفملا»و ء(55 /0)

 مالعإلا»و ء(١١ )١/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )۳/ ١58(«

 -رجح نبال «يرابلا حتف»و «(578 )١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

AY 



 . خلإ 2. . .ءالخلا متيتأ اذإ» : هلوق

 ؛ةجاحلا ءاضق لاح اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا ميرحت :هيف

 .اهل اميظعت

 ؟ءاضفلا يف صاخ وأ «ناينبلا لخاد ولو ءاقلطم اذه لهو

 ءاضفلا يف مرحي هنأ :حيحصلا «ءءاملعلا كلذ يف فلتخا

 . ةجاحل الإ ناينبلا يف هركيو ءاهرابدتسا وأ ةلبقلا لابقتسا

 لهأل صاخ باطخ اذه :«اوبرغ وأ اوقرش نكلو» : هلوقو

 لبقتسي مل «بّرغ وأ قرش اذإ نمم مهوحن احن نمو «ةنيدملا
 .اهربدتسي ملو «ةلبقلا

 الف ءاهلبقتسا وأ «ةلبقلا ربدتسا «برغ وأ قرش اذإ نم امأو

 . ثيدحلا لوأ مومعب لخدي لب ءاذه تحت لخدي

 نئمطملا عضوملا : طئاغلا» : خسنلا ضعب يف فلؤملا لاقو

 سفن نع هب اونكف «ةجاحلا ءاضقل هنوباتني اوناك ؛ضرألا نم
 . «همسا صاخب هركذل ةيهارك ؛ ثدحلا

 ءاضقل دعملا عضوملل مسا وهو «ضاحرم عمج : ضيحارملاو

 . ةجاحلا

 «(1۲۸ /5 ۲۷١ /۲) ينيعلل «يراقلا ةدمعاو .(598 «؛ 6 = )١/

 )4 )١/ يناعنصلل «مالسلا لبساو )4 )1١/ يوانملل «ريدقلا ضيفو

 .(۹۷ /۱) يناكوشلل «راطوألا لين»و

۸٤ 



 ؛«هللا رفغتسن)و ءاهل اًميظعت «يأ ؛خلإ «. . .اهنع فرحننف» :هلوقو

 . فارحنالا لامك مهنكمي ال هنأل ؛ريصقتلا نم : يأ
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 .- اًمهنع هللا ىضر باطلا نب َرّمع نْب هللادّبع نع - (0)

 هتجاح يضق كي ّيبنلا ثْيأرف ةَّصْفَح ِتْنَب ىلع اًموَي ٌتبِقَر :لاق
 . ")ةيعكلا بدسم «ماشلا ل قسم

 زّربت نم :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(
 «تويبلا يف زربتلا : باب ءءوضولا :باتك يفو )١55(« مقر «نيتنبل ىلع

 تويب يف ءاج ام :باب «سمخلا باوبأ :باتك يفو ١58(« ء151) مقر

 يف ملسمو ء(١۲۹۳) مقر «نهيلإ تويبلا نم بسن امو وك يبنلا جاوزأ

 لدب «ةلبقلا» :امهدنعو © 0) مقر «ةباطتسالا : باب .«ةراهطلا : باتك

 . (ةبعكلا»

 «راكذتسالا»و ء(١١ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(١۲ )١/ يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(555 ⁄/۲) ربلا دبع نبال

 .(077 )١/ يبطرقلل «مهفملا»و ٦٦(. /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و ٠٠١(. /7) يوونلل «ملسم حرشاو

 )559:0/١(« نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 2201 /1)

 ء(۲۷۹ /۲) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )١/ ۲٤۷(. رجح نبال «يرابلا حتف»و

 . (۹۸ )١/ يناكوشلل «راطوألا لين»و

۸٦ 



 «. . .ةصفح تيب ىلع اًموي تيقر» :رمع نبا ثيدح یف هلوقو

 ‹طئاحلا نم برقلاب راتتسالا هداك ؛ةجاحل هنأ ىلع لمحي .خلإ

 . ءاضفلا ىف سيل هنأ رهاظلا نأل ؛ كلذ وحنو

AV 



 لذي لكي للا ُلوُسَر ناك : لاق كلام نْب ست ْنَع - (۱9
of “u7ررر كاسر 4 ين تق 0 7 0  

 يجدتسيف «ةزنعو عام نم ةوادإ يوحن مالغو انأ لمخأف .ءالخلا

 . ٍءاملاب

 ءاجنتسالا :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 )٠١١(« مقر «هروهطل ءاملا هعم لمح نم :بابو ء(۹٤۱) مقر «ءاملاب

 ءاج ام :بابو )٠١١(« مقر «ءاجنتسالا يف ءاملا عم ةزنعلا لمح :بابو
 ةالصلا :باب «يلصملا ةرتس :باتك يفو )75١5(« مقر «لوبلا لسغ يف

 ءاجنتسالا :باب «ةراهطلا :باتك يف ملسمو «(418) مقر «ةزنعلا ىلإ

 .ملسم ظفل اذهو «(7171) مقر ءزربتلا نم ءاملاب

 «(۷۷ /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(١١١ /7) يوونلل «ملسم حرش»و )١/ 57١(. يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(08 )١/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 ء(۱١۲ )١/ رجح نبال «يرابلا حتف»و ء(٤١۷٤ )١/ نقلملا نبال «ماكحألا

 )١/ ۷٤(« يناعنصلل «مالسلا لبس»و 0١ /؟) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 )١/ ١7١(. يناكوشلل «راطوألا لين»و

AA 



 .اهوحنو ©ةراطملاك ؛ءاملا نم ليلقلا هيف ءانإلا :ةوادإلا

 ضعب نع ذاش فالخ درو دقو «ءاجنتسالا ةيعورشم :هيفو

 - دمحلا هللو - نكلو ءراجحألا عم الإ ءوزجي ال هنأ فلسلا

 . هئازجإ ىلع كلذ دعب ةمألا تعمجأ

 ؛ طقف ىجنتسا هنأ :دروو «طقف رمجتسا هي هنأ :درو دقو

 لمكأ وهو اموت عمجلا :هنع دروو «ثيدحلا اذه يف امك

 . لضفأو

 ةلآك ؛ةدابعلا لمكي ام ناسنإلا ةئيهت بابحتسا :هيفو

 . كلذ وحنو «ةالصلا ةرتسو «ةراهطلاو ءاجنتسالا

 يلصيف «ةّرنَعلا هل زكرت هنأل ؛ةالصلل ةرتسلا ةيعورشم : هيفو

 .ةريغصلا ةبرحلا يه «ةزنعلاو ءاهيلإ

 . نسلاب ينم بيرق : يأ ؛«يوحن مالغو» : هلوقو

 . هلقنو ءاملا ظفحل ةريغص ةادأ (۱)

 ءءاملاب ءاجنتسالا :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا :ثيدحلا ىور (۲)
 ءاي يبنلا تعبتا : لاق : ظفلب ىبأ نع ءرخأ عضاومو ( 71 «۱00) مقر

 اًراجحأ ىنغبا» :لاقف «هنم توندف « تفتلي ال ناكف «هتجاحل جرخو

 راجحأب هتيتآف ««ثور الو «مظعب ينتأت الو» «هوحن وأ ««اهب ضفنتسأ

 حسملا نيب عمجلا :باب «ةراهطلا :باتك «ىربكلا» يف يقهيبلا هجرخأ ()
 )١/ ٠٠١(. ءاملاب لسغلاو راجحألاب

۸۹ 



 سيلو ءءاقرألاو رارحألا همدخ لقو «مَّدْحُي ناك ي هنأ : هيفو

 هجاوزأك ِ؛ِلكَي هب نيلصتملا ةرثك ىفف :اًضيأو «ءىش ىف ربكلا نم اذه

 اذهلو «هتنس رشلو «هنع ذحألا :ىهو ‹«ةحلصم هباحصأو همدخو

 .هريغل حبي مل ام جاوزألا نم هل حيبأ
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 سماد يرحل

 : هياط مراسل يعبر نب 00 دات بأ ن نع 95 0
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 هَ

 .©0وانإلا يف نب الو ب « هنيمبب ءالخلا رم عمك الر

 يهنلا :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 اذإ هنيميب هركذ كسمي ال :بابو )١07(. مقر «نيميلاب ءاجنتسالا نع

 يف سفنتلا نع يهنلا :باب «ةبرشألا :باتك يفو )2١57« مقر «لاب

 نع يهنلا :باب «ةراهطلا :باتك يف ملسمو )٥۳۰۷(« مقر ءءانإلا

 : باتك يف اًضيأ هجرخأو «هظفل اذهو ء(۲۹۷) مقر «نيميلاب ءاجنتسالا

 اثالث سفنتلا بابحتساو «ءانإلا سفن يف سفنتلا ةهارك :باب «ةبرشألا

 .ارصتخم «(771 مقر «ءانإلا جراخ

 «راكذتسالا»و .(77 )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(٤۷ /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ٠١(. ⁄۸) ربلا دبع نبال

 ٠١۹(« /۳) يوونلل «ملسم حرش»و )05١9/١(. يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(09 )١/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو

 (707 /۱) رجح نبال «يرابلا حتف»و «(584 )١/ نقلملا نبال «ماكحألا
 = 205٠٠١ /١7)و (595 /۲) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «(۹۲ /١٠)و

۹۱ 



 . خلإ 2. . .نّسمي ال» :ةداتق يبأ ثيدح يف هلوقو

 . اهتماركل ؛نيميلاب ةسجنلا لاحملا ةرشابم نع يهنلا : هيف

 هنأ :حيحصلا «نيلوق ىلع ؟هوركم وأ مرحم اذه لهو

 .نيميلاب اهترشابم هركت خاسوألا هلثمو «ةديدش ةهارك هوركم
 «هريذقت ىلإ ةليسو كلذ نأل ؛«ءانإلا يف سفنتي ال» : هلوقو

 ناسنإلا فوج ءاملا لخد اذإ امبرو «قّرشلا ىلإ ةليسو :اًضيأو

 ةحئار هسفن عم جرخ امبرو «ةدعملا ةرارحب ّرضأ «ةدحاو ةعفد

 دمحلاو «سافنأ ةثالثب برشلا بحتسيو «ءاملا تدسفأف «ةهيرك

 . سفن لك لوأ عم [هللا] مسا ركذو «سفن لك رخآ يف

¥ ¥ 

 . (۷۷ )١/ يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(787 )١/ يوانملل «ريدقلا ضيفاو =

 )۳ )١/ «فاصنإلا» »)1€ )١/ «عورفلا» : عجار )۱)

۹۲ 
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 A م :لاق «- اًمُهْنَع هللا يضر - سابع ِنُب هاب نع - )۱

1 0 
 «ريبك يف ِناَبَذَُي امو ا : اقف ءِنْيَرْبقب لك يلا

 يْشْمَي َناَكَف ءُرَخآلا اًمأو ءِلْوَبلا َنِم ُرِيتْسَي ال َناَكَف ءامُمُدَحَ

 بق لك يف زرق ءِنْيمْصي اهّقَسَ بطر 4 َدَحَأَف ««قَميِمّتلاِ
 فَي هَلْ :َلاَق ؟اَذَه َتْلَعَف مِل اولا َلوُسَر اي :اولاقف «ةّدجاو

 . ٠اس مل اَم اَمُهنَع

 سا ك

 رئابكلا نم :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 «لوبلا لسغ يف ءاج ام :بابو «هظفل اذهو ء(۲۱۳) مقر «هلوب نم رتتسي الأ

 ء(١۱۲۹۰) مقر «ربقلا ىلع ديرجلا :باب ءزئانجلا :باتك يفو ء(١٠۲) مقر

 «(117)مقر «لوبلاو ةبيغلا نم ربقلا باذع :باب ءزئانجلا : باتك يفو

 نم ةميمنلا :بابو ء(١٠۷٥) مقر «ةبيغلا :باب «بدألا :باتك يفو

 ليلدلا :باب «ةراهطلا : باتك يف ملسم هجرخأو )٥۷٠۸(. مقر «رئابكلا

 .(۲۹۲) مقر «هنم ءاربتسالا بوجوو «لوبلا ةساجن ىلع

 = ةضراع»و )١/ ١9(: يباطخلل «نئسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم #

۹۳ 



 ا4 هللا لوسر َرَم» :4 سابع نبا ثيدح يف هلوق

 . خلإ 2١ . .نيربقب

 نم «هنم فظنتلا مدع نأو «لوبلا نم راتتسالا بوجو :هيف

 فعي مل اذإ هنأل ؛ىلوأ باب نم تاساجنلا نم هريغو «بونذلا رئابك

 . ىلوأ هريغف «هنم زرحتلا قش امبر يذلا ناسنإلاب لصتملا نع
 :ةريبكلا نأل ؛بونذلا رئابك نم ةميمنلا نأ ىلع [ليلد] :هيفو

 بضغ وأ ةنعل بيترت وأ «ةرخآلا يف ديعو وأ ءايندلا يف دح هيف ام

 .داسفإلا لجأل ريغلا مالك لقن ةميمنلاو «ناميإ يفن وأ

 يف امك ءامهيلع قاش : يأ ؛«ريبك يف نابذعي امو» :هلوقو

 :هلوقو «[44 :ةرقبلا]# نشل لع لإ يک اتوا : یلاعت هلوق

 ليلدب ؛[١۳٤٠ :ةرقبلا]€ هلآ ىَدَه َنذَّلَأ َلَع دل يكل تاک نیول

 ىلب «ريبك يف نابذعي امو» :«ننسلا» يف جرخملا ثيدحلا يف هلوق

 . (ريبك هنإ

 سل

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(١4 )١/ يبرعلا نبال «يذوحألا =

 يوونلل «ملسم حرش»و )١/ ٠١١(« يبطرقلل «مهفملا»و )۲/ ١١8(«

 تكنلا»و )١/ 5١(« قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )۳/ ٠٠١(«

 «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(58 :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع

 ء(۷١۳ )١/ رجح نبال «يرابلا حتف»و )١/ ٠٠٤(« نقلملا نبال
 «راطوألا لين»و ١١5(« /۳) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )٠١/ ٤۷١(«

 ١1١١(. /۱) يناكوشلل

۹٤ 



 ةنسلا لهأ لوصأ نم لصأ ىلع ليلد :ثيدحلا اذه يفو

 لد امك ؛هميعنو ربقلا باذعو «ربقلا ةنتف تابثإ :وه ؛ةعامجلاو

 .ثيداحألا كلذب ترتاوتو «نآرقلا كلذ ىلع

 .خلإ 2١ . .ةديرج ذخأو» : هلوقو

 ففخيل كلذ لعف ثيح ؛ةمألاب هتمحرو هتفأر ىلع ليلد : هيف

 .امهنع

 .«؟اذه تلعف مل !هللا لوسر اي :اولاقف» : هلوقو

 مهيلع لكشأ اذإ هنإ ثيح ؛مهتفرعم نسح ىلع ليلد :هيف
 نوكيل ؛هولأس ىتح مهربخي مل وب وهو «هنع مهيبن اولأس ءرمألا

 فلت با
 باذع نع هل فشك ثيح ؛ِلَك هل ةميظعلا ةزجعملا : هيفو

 .نابذعي ببس يابو «نيذه

 . لَك هب ءادتقا ؛روبقلا ىلع ديرجلا زرغ بحتسي : مهضعب لاقو

 هذه ريغ اذه لعف هنأ كي هنع لقني مل هنأل ؛ مّلُسُحِب سيل نكلو

 ا ی يونا نع لقتل لا كلذ ور ورحلا

 ؟بّذعم وأ مّمنم وه له ربقلا بحاص نع ملعي نّمَف :اضيأو

 نع ملعي نمف ءِبّذعُي هنأب ُملعلا َلّصَح هنأ رّدَق ولف :اًضيأو
 . ولو هتعباتم لمكتل هبيذعت ببس

۹° 



 نع لقتل ءاّبحتسم ناك ول هنأل ؛بحتسي ال هنأ :حيحصلاف

 . هباحصأ نم دحأ نع وأ هلك هللا لوسر

 . نيرفاك اناك : مهضعب لاقو

 ركذل «نيرفاك اناك ول امهنأل ؛نانمؤم امهنأ : حيحصلا نكلو

 . ركذ امم مظعأ هنأل ؛امهرفك باذعلا ببس نأ

 ال ال

15 



 .«كاوسلا باب» : هلوق

 «كارأ نم «مفلا حرجي مل اذإ ناك دوع ّيأب لصحي :كاوسلا

 .كارألا اهنسحأو ءنوجرع وأ «نوتيزو

 «مف ريغتو ءءوضوو «ةالص دنع ٌدكأتم «تقو لک نونسم وهو

 لوخدو «توكسلا ةلاطإو «مونلا نم مايقلاو «ماعطلا نم ةدعملا ولخو

 .لزنملا لوخدو «نآرقلا ةءارقو «دجسملا

 .لاوزلا دعب مئاصلل مهضعب ههركو

 . هل ةهاركلا مدع : حيحصلاو

¥ ¥ ¥ 
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 لوألا تيدا

 ْنَأ ًالؤل» : لاق اک يلا ِنَع رع هڪ ةريرُه يبأ ْنَع - (۱۷)

 OEE ها ن ٍكاَوسلاب مهت تما ؛ يتم ىلع قش

 . خلإ 2.١ . . يتمأ ىلع قشأ نأ الول» :هلوق

 كاوسلا :باب «ةعمجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 وللا نم زوجي ام :باب «ينمتلا :باتك يفو «(841) مقر «ةعمجلا موي

 .(۲٠۲)مقر ‹«كاوسلا :باب «ةراهطلا :باتك يف ملسمو )1۸١۳(« مقر

 ةضراعاو (« )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم ٭

 ضايع. يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(۳۹ )١/ يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرشاو )١/ ٥٠۸(« يبطرقلل «مهفملا»و ٥۷(« /؟)

 مالعإلا»و ء(٠٠ )7١ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )/ 2١47(.

 «ةدمعلا ىلع تكنلا»و )١/ ٠١١(. نقلملا: نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 حتف)و ٦۲(« /۲) يقارعلل «بيزثتلا حرط»و ١”7(« :ص) يشكرزلل

 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ٠١۸(« /)و ۳۷١( /۲) رجح نبال «يرانبلا

 «مالسلا لبس»و «(۳۳۸ /0) يوانملل «ريدقلا ضيف»و )١١/ ١9(«

 )1717/1١(. يناكوشلل «راطوألا لين»و )١/ 5١(« يناعنصلل

۹۸ 



 هنأو يب هتفص ةفرعم وهو «نيدلا لوصأ نم لصأ :هيف
 .[8 : ةبوتلا]# محي فور تينموملاب#

 رمألاب لصألا نأ وهو «هقفلا لوصأ نم ميظع لصأ :هيفو

 .بوجولا

 ؛تابجاولا رجأ هرجأو هتبترم كاوسلا نأ ىلع [ليلد] : هيفو

 «هباجيإو «هب رمألا كلذ يضتقيف «بجاولا ةعفنم هتعفنم نأل

 لعجي نأ ةمحرلا تضتقا «ةقشملا وهو «ضراعملا ماق امل نكلو

 . تابجاولا رجأ هرجأو «تابحتسملا مكح همكح

 «نيملاعلا بر هلل دمحلاف «بوجولا رمألاب لصألا نأ :هيفو

 . اًرخآو ًالوأ لضفلا هلو

۹۹ 



ASكك |  

 ماَق اذإ لل يتلا ناك :َلاَق هه ِناَمَيْلا نْب ةفيذح ْنَع - (14) و
 1 2 و 03

 . 2(ُكاَوُّسلاب هاف صوشَي «لّيللا نم

 «كاوسلا :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت « )١(

 مقر «ةعمجلا موي كاوسلا :باب «ةعمجلا :باتك يفو )۲٤۲(« مقر

 مقر «ليللا ةالص يف مايقلا لوط :باب «دجهتلا :باتك يفو )۸٤۹(«

 :باتك يف ملسمو ««ليللا نم دجهتلل ماق اذإ ناك» :هيف لاقو «2230864)

 .«دجهتيل ماق اذإ» :هيف لاقو )٠٠(« مقر «كاوسلا :باب «ةراهطلا

 .(؟66) .كاوسلا :بابو .

 لامكإ»و ء(۳۲ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم ٭

 ء(۹٠٥ )١/ يبطرقلل «مهفملا»و ء(۸٥ /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو ١54(« /7) يوونلل «ملسم حرشالو

 ؛(0517 )١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و .(1۷ )١/

 رجح نبال «يرابلا حتفاو ۳١(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكتلا»و

 2187 ٦/ 2186 /۳) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ۳۷١(. /۲ "ه1 )1١/

 (راطوألا لين»و ء(١١٠ /5) يوانملل «ريدقلا ضيف»و ۷ ۱۸١(«

 .(۱۲۹ /۱) يناكوشلل

١٠١ 



 ُهَّصاَمَو ءُةّصوُشَي ةصاَش :لاقي ءلسغي :هانعم ُصْوُشَي
 هلا صرت

 ليللا نم ماق اذإ ةَ هللا لوسر ناك» :ةفيذح ثيدح يف هلوق

 . «كاوسلاب هاف صوشي

 يفو «ليللا مون نم ظقيتسا نمل كوستلا بابحتسا :هيف
 هيلإ ةدعاصتملا ةرخبألا نم مفلا فيظنتل كلذو ؛راهنلا مون هانعم

 . مونلا لاح

 . «هلسغ اذإ :هصومي هصامو .هصوشي هصاش» : فلؤملا لاق

 هديب هذخأي ؛ناسللاو نانسألاو ِهَدَللا ىلع نوكي كاوسلاو
 . نميألا همف بناجب ائدتبم ىرسيلا

٠١ 



۴ ACTS 

 وى ص رسا

 ُدْبَع لحد :ثّلاق «- اهنع هللا ضر  َةَشْئاَع ْنَع - (19)

 ْعَمَو «يِرْذَّص ىَلإ تدم اأو نک يلا ىلع ركب يبأ نب تخل
 ؛ةرَصب كي ا ُهَدَبَأَ ؛هب نسي بطر اوس ٍنَّمْحَّرلا دْبَع

 للي للا لوسر ىلإ ُهُئْعَفَد 0 ةتَيَطَف ُهتُحْضَقَف كاسا ْثْذَخَأَف

 مق نِ نسخا اتا تس ما لڳ هللا َلوُسَر ثأر اَمه وپ نس ساف

 ٍقيِفَرلا يف» : لاق مث ةَعبْصِإ وأ هدي عر ول هللا ُلوُسَر عر نأ اَدَع
 يتتفاَح نيب َتاَم :ٌلوَقَت ثناكو ءىَضَق هُ ءاَنالَن ««ىلعألا
 .2يتتقاذو

 ضرم :باب «يزاغملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ظافلأو قرطب اًضيأ هجرخأو ءهل ظفللاو «(4115) مقر «هتافوو ب يبنلا

 )۸٥١(« مقر «هريغ كاوسب كّوست نم :باب «ةعمجلا :باتك يف ةفلتخم

 رمعو ركب يبأو ب يبنلا ربق يف ءاج ام :باب ءزئانجلا :باتك يفو
 ءاج ام :باب «سمخلا :باتك يفو «(۱۲۳) مقر « امهنع هللا يضر -

 ء(۲۹۳۳) مقر «نهيلإ تويبلا نم بسن امو هلك يبنلا جاوزأ تويب يف

 = )٤۱۸١(« مقر «هتافوو هيَ يبنلا ضرم :باب «يزاغملا : باتك يفو

1۰۲ 



  > oو 0 ى وعم وه 2
 ك 3 و 5 و هر س 0 ۶ اس و ر + . + ا 01

 ‹كاوسلا ٌبحُي هنأ تفرعو هيلا ٌرظنَي هتيا : ظفل يفو

  oسس ور و 0017
 ٣ 0 0 و ا + ٠ ٠

 ‹“ئراخبلا ظفل معن : نأ ؛ هسأرب َراشأف ؟كل هذخآ تلقف

(JI oS 
 .٠ هوخن ملسملو

 لخد» :- اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح يف هلوق

 «حاكنلا :باتك يفو )5١85 - ٤۱۸١(« مقر ب يبنلا ضرم :بابو =

 «هل َنْذأف «ٌنهضعب تيب يف َضمي نأ يف هءاسن لجرلا نذأتسا اذإ :باب

 . .((5919) مقر

 )1١( مقرب هجيرخت مدقتملا وهو )٤۱۸٤(.

 يتلا - اهنع هللا يضر  ةشئاع ثيدح ىلإ ريشي هللا همحر  ظفاحلا لعل (۲)

 انأ نيأ ؟مويلا انأ نيأ» :لوقي دقفتي لكك هللا لوسر ناك نإ :هيف تلاق

 نيب هللا هضبق «يموي ناك املف :تلاق .ةشئاع مويل ءاطبتسا ؛«؟اًدغ

 «ةباحصلا لئاضف :باتك )۲٤٤۳(. ملسم هجرخأ .يرحنو يرحس

 نع «ةورع نب ماشه قيرط نم «- اهنع هللا يضر  ةشئاع لضف يف : باب
 ««هحيحص» يف اهجرخأ يتلا يراخبلا قرط دحأ قيرطلا اذهو .هب «هيبآ

 .اًبيرق اهجيرخت مدقتو

 ؛(١45 /۷) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو )٠١/ ۲٠۸(.« يوونلل «ملسم حرش»و

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(58 )١/ ديعلا قيقد

 ىلع تكنلا»و «(۱۳۸ /48) رجح نبال «يرابلا حتف»و ء(هالال /)

 .(16 )١8/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «(۳۳ : ص) يشكرزلل «ةدمعلا

۰۳ 



 قفرألا لعفو «ءضيرملاب فطلتلا يغبني هنأ ىلع [ليلد] : هيف

 . هوحنو دينست نم ؟هب

 .هدمأ : ينعي ؛خلإ .٠ . .هّدبأف» : هلوق

 هنإ ثيح ؛ةميظع ةبحم كاوسلا بحي اهب هنأ ىلع [ليلد] : هيف
 . ةلاحلا هذه يف هنع لهذي مل

 هتذخأف «كلذ تفرع ثيح ؛اهتفرعمو ةشئاع بدأ نسح : هيفو

 .خلإ 2١ . . ؟كل هذخآ : تلقف» : ىرخألا ةياورلا يفو «هل

 «هتذخأ نيح هل هعفدت مل اهنأ :اهتفرعم لامك نمف :اًضيأو

 . فعض ةلاح يف هنأل ؛هل نيلأ نوكيل ؛ هتبيطو هتمضق لب

 نكلو ءاًبيط هيف تلعج : ليقف ؛ «هتبيطف» :اهلوق يف فلتخاو

 ؛اًبيط اتيل هتلعجو «هتنسح ىنعمب هنأ وهو ؛رخآلا لوقلا رهاظلا

 اذإ بيطلا نألو «مقت ملو ءاهيلإ لوسرلا دانتسا لاح يف اهنأل

 . ماذجلا قرع كرحُب هنإ : ليقو «ةثللاب رضأ «كاوسلا يف لعج

 .خلإ 2. . . نتساف» :اهلوقو

 ىلع هسفن يوقي هنأل ؛ةدابعلا ىلع هدلجو لكي هتوق لامك : هيف

 . ةدابعلا

 هنأ تفرعف» :ةياور يفو ؛«اًنالث ءىلعألا قيفرلا يف» : هلوقو

 نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا :ىلعألا قيفرلاب دارملاو ءارّيخ

۰€ 



 لضفأو «نيملاعلا ديس وهف «نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو
 . نيفطصملا

 .«يتنقاذو يتنقاح نيب تام» :اهلوقو

 يفوت هنإ ثيح ؛هل اهتبحمو «ةشئاعل يب هتبحم لامك : هيف
 .اهيلإ تالاحلا برقأ ىف

5 
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 ُكاَتْسَي َوُهَو فل سلا ْثْبتَأ : لاق «یّسوُم يِبأ ْنَع - (۲۰)

 «أ غأ» :ُلوُقَي ؛وِناَسِل ىَلَع ِكاَوَسلا فرو :لاق ءِكاَوِسب
 . ءوت ب هنأك ؛هيف يف ٌكاَوَسلاو

 هناسل ىلع كاوسلا فرطو) : ىسوم يبأ ثيدح يف هلوقو

 .(عوهتي هنأك هيف يف كاوسلاو ««عأ عأ» :لوقي وهو

 ةثللا ىلع نوكي امك ناسللا ىلع نوكي كاوسلا نأ :هيف

 .كاوسلاب ةغلابملا ةدش هيف اذهو «نانسألاو

 ‹كاوسلا :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت * )١(

 «كاوسلا :باب «ةراهطلا :باتك يف ملسمو ءهل ظفللاو «(541) مقر

 .(1515) مقر

 حرشاو ١55(2 /۳) يوونلل «ملسم حرش» :ثيدحلا حرش رداصم *

 «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )١/ 207١ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع

 ۳١(«‹ :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ء(۹۸٥ )١/ نقلملا نبال

 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )١/ ٠١(. رجح نبال «يرابلا حتف»و

/ 184). 

۱۰٦ 
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 نفخ طوس ابا

 .«نيفخلا ىلع حسملا باب» :هلوق
 ثيداحألا كلذب ترتاوت دقو «ًةصخر نيفخلا ىلع حسملا

 نم هوحنو ينوباصلاك ؛دئاقعلا لهآ ضعب هدع ىتح هلك هنع

 ةثالثو «ميقملل ةليلو موي هتقوو «"ةعامجلاو ةنسلا لهأ دئاقع

0 

 الإ اهنم تبثي مل اطورش حسملا زاوجل ا طرتش
 . ةراهط ىلع عضوي نأو انك ب هوك 5

 نم بعكلا رتسي مدقلا ىلع عضوي يذلا وه : فخلا ىنعمو

 . كلذ ريغ وأ «نطق وأ ربو وأ فوص وأ دولج

 يزورملل «ةنسلا» Ev) :ص) زعلا يبأ نبال «ةيواحطلا حرش» :عجار (1)
 يئاكلاللل «ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش» ء(١٠٠ :ص)

.(AT «1۸۲ /1( 

 ةيافك حرش ىلع يودعلا ةيشاح» )١/ ٩(. «عئانصلا عئادب» : عجار )۲)

 ء(١٠٠۲ )١/ «جاتحملا ينغم» ءاهدعب امو )١/ ١( «ينابرلا بلاطلا

 )۳ )١/ «عانقلا فاشك»

1¥ 
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 لوألا ثيل

 هلك ّيِبنلا عم ثنك : لاق .هيض ةبعش نب ةريغُملا نع - )7١( ا ت 2 ےس eT تا 7 2
 وو هو

 ت ص 22 0 ۳-3

 .“اَمهْيلَع َحَسَمْف ««نیترهاط

 لخدأ اذإ :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 ءءوضولا :باتك يف اضيأ هجرخأو )07١7. مقر «ناترهاط امهو هيلجر

 «نيفخلا ىلع حسملا :بابو )١18٠0(« مقر «هبحاص ىضوي لجرلا :باب

 ةبجلا يف ةالصلا :باب «بايثلا يف ةالصلا :باتك يفو )۲٠١(« مقر

 يفو )۳۸١(« مقر «فافخلا يف ةالصلا :بابو .(705) مقر «ةيماشلا

 يفو )۲۷١١(« مقر «برحلاو رفسلا يف ةبجلا :باب ءداهجلا :باتك

 :باتك يفو «(5159) مقر «رجحلا ةي يبنلا لوزن : باب «يزاغملا :باتك

 :بابو «(0517) مقر «رفسلا يف نيمكلا ةقيض ةبج سبل نم :باب «سابللا

 :باتك يف ملسم هجرخأو )٥٤٦۳(« مقر «وزغلا يف فوصلا ةبج سبل

 .(7174) مقر «نيفخلا ىلع حسملا :باب «ةراهطلا

 ةضراع»و «(08 )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(١٠٠ )١/ يبرعلا نبال «يذوحألا

 = يوونلل «ملسم حرش»و )559/١(« يبطرقلل «مهفملا»و «.( 85 /1)

٩۸ 



 .«نيترهاط امهتلخدأ ينإف ؛امهعد» :ةريغملا ثيدح يف هلوقو

 . ةراهط ىلع عضوي نأ طرتشي هنأ : هيف

 «بقعلا حسم بجي الو «فخلا رهاظ رثكأ ىلع نوكي حسملاو

 ( . فخلا نطاب الو

 ىلع اّيقاب همسا ماد ام قرخملا فخلا ىلع حسملاب سأب الو

 . "”هالسإلا خيش لاق هبو «حيحصلا

 اهسبلي ال هنأل ؛ىلوأ باب نم فئافللا ىلع حسملا زوجيو

 نم ةفلك دشأ اهعزنو ءاهيلإ رطضملا وأ «جاتحملا الإ بلاغلا يف

 . فخلا عزن

 . سأرلا ترتس اذإ ةمامعلا ىلع حسملا تبثو

 .رغصألا ثدحلاب صاخ حسملا اذهو

 ءرغصألاو ربكألا ثدحلا يف اهيلع حسميف «ةريبجلا امأو

 حسملاو «ةرورض اهنأل ؛ حيحصلا ىلع ةراهط ىلع عضوت مل ولو

 دئاوفب مالعإلا»و ء(۷۲ )١/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و = )۳/ ۷١(«

 يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ء(۹٠1 )١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع

 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ء(۷٠ )١/ رجح نبال «يرابلا حتف»و «(۳۷ : ص)

 يناكوشلل «راطوألا لين»و )١/ ٥ يناعنصلل «مالسلا لبس»و )۳/ ٠١(.

(۱⁄ ۷). 

 .)¥۲ )۲١/ «ىواتفلا عومجم» : عجار )۱(

۰۹ 



 ءاهريغ امأو «سأرلاك حسملاب اهميمعت بجي اذهلف «ةميزع اهيلع
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 يلاثلا تیما

 :َلاَق د اًمُهنَع هللا يضر - فَمَا نب ةَميذُح ْنَع - هقفإ
 2 500 مو

 ."هُيَمْخ ىلع َحَمَصَو اض وتو ابف لكي بلا عم تنك

 ثيدحلا حرشب ءافتكا هلعل ؛ثيدحلا اذه ىلع هللا همحر  خيشلا قلعي مل )١(

 يف نيثيدحلا ىلع مالكلا ديعلا قيقد نبا عمج كلذكو «ملعا هللاو «قباسلا

 .دحاو عضوم

 لوبلا :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * (۲)

 ركذ هظافلأ نم ءيش يف سيلو ءرخأ عضاومو «(۲۲۲) مقر ءاّدعاقو اًمئاق

 حسملا :باب «ةراهطلا :باتك يف ملسم هركذ دقو «نيفخلا ىلع حسملا

 .(۲۷۳) مقر «نيفخلا ىلع

 «راكذتسالا»و «(۲۰ )١/ يباطخلل «نئسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ((87 /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(١٠۳ )١/ ربلا دبع نبال

 ء(۷١١ /۳) يوونلل «ملسم حرش»و .(075 )١/ يبطرقلل «مهفملا»و

 دئاوفب مالعإلا»و «(۷۲ )١/ ديعلا قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و .ء(١٠٠ )١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع

 «يراقلا ةدمع»و «(۳۲۸ )١/ رجح نبال «يرابلا حتف»و 2078 :ص)

 ١٠١9(. /1) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(175 /7) ينيعلل

1١1١ 





 : «هريغو يذملا باب» يف هلوق

 لوألا ثا

 ادم الجر ُثْنك :َلاَق « فض بلاط يبا نب ب يلع نع -(۲)

 توما ينم ۾ هبا ناكمل ؛هللكي هللا لوس - لاسأ نأ تت

 .0هأَّضَوَتيَو رك ركذ لسغتي» :لاقف هاف ءدّوْسَألا َّنْب َداَدَقِمْلا

 .هأَّضَوَتَو كرد لسغا» : ٌيراخبللو

 مقر «يذملا :باب «ضيحلا :باتك يف ملسم هجرخأ : ثيدحلا جيرخت # )غ0(

 ش 705

 مقر «هنم ءوضولاو يذملا لسغ :باب «لسغلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 . «كركذ لسغاو أضوت» : ظفلب نكل «.(555)

 .0707) مقر «يذملا :باب «ضيحلا :باتك يف ملسم هجرخأ (۳)

 = هريغ رمأف ءايحتسا نم :باب «ملعلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ دقو

11۳ 



 : خلإ 2. . .ءاذم ًالجر تنك» : 5# يلع ثيدح يف

 .ريثكتلاو ةغلابملل :(ءاذم)

 .ركذلا نم جراخ يذملا

 : ءايشأ ةعبرأ ركذلا نم جراخلاو

 . عامجإلاب سجن وهو :لوبلا

 يف لوبلا بقع سانلا ضعب نم جرخي ءيش وهو :يدّولاو
 «لوبلا جورخك هجورخو «ينملاك ضيبأ هنولو ءاّبلاغ ءاتشلا نمز

 .لوبلا رثأك هُرْنَأو «هماكحأ عيمج يف لوبلاك وهو

 الإ ءوضولا ري مل نم :باب ءءوضولا :باتك يفو )۱١۲(« مقر «لاؤسلاب =

 «يذملا :باب «ضيحلا :باتك يف ملسمو )۱۷١(« مقر «نيجرخملا نم

 . ةفلتخم قرطو ظافلأب )۳٠۳( مقر

 «راكذتسالا»و «(۷۳ /۱) يباطخلل «نئسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم ٭

 يجابلا ديلولا يبأل «أطوملا حرش ىقتنملا»و ء(۲۳۸ )١/ ربلا دبع نبال

 لامكإ»و )١/ 22١15 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(۳۷۸ )1١/

 ((057 )١/ يبطرقلل «مهفملا»و ء(١١٠ /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو ۲٠١(« /7) يوونلل «ملسم حرشاو

 ء(١۳١ )١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(١۷ )١/

 ةدمعاو 0(؟7179 )١/ بجر نبال «يراخبلا: حيحص حرش يرابلا حتف»و

 لين»و «(105 )١/ يناعنصلل «مالسلا لبس»و ٠١(٠ ) ينيعلل «يراقلا

 . (57 )١/ يناكوشلل «راطؤألا

١15 



 ‹ظيلغ ضيبأ هنولو «ةذلب اقفد جرخي وهو :ينملا :ثلاثلا

 «بيط وهو «لخنلا حاقل حيرك هحيرو «")افساش بوثلا ىلع هرثأو

 . مدآ ينب قلخ ةدام ناك نأ صتخا ءارهاط ناك املو «رهاط

 ءاّبلاغ هب ٌنمَحُي ال جرخی وهو ءانمالك هيفو :يذملا : عبارلا

 ."”اًبسبستم جرخيو «لوبلاك هرثأو «ةوهشلا ٌراشتناو «ةرارحلا هببسو

 . ءاضوتيو هركذ لسغی» : هلوقو
 بجوم هنأو «ءوضولل ضقان هنأو ءٌنمجن هنأ ىلع [ليلد] : هيف

 . ءاجنتسالل

 : «كجرف حضناو ءأضوت» : ملسم ظفل يف هلوقو

 هيف ”ىزجُي هنأل ؛لوبلا نم ةساجن ٌففخأ هنأ ىلع [ليلد] : هيف

 .لوبلا فالخب ؛ ٌحضنلا

 . لسغلا نود شر : حضنلاو

 درو دقو «"نالوق هيف ؟ال مآ «ركّذلا عم نيبثنألا لسي لهو

 .ركّذلا عم امهلسغب رمألا ننسلا يف

 )١( «طيحملا سوماقلا» : رظنا . سبايلا :فساشلا )٠٠٠١(.

 ) )۲«طيحملا سوماقلا» :رظنا .هلاسأ :هبسبسو «لاسو ىرج :ءاملا بسبست

.)۳( 

  2«فاصنإلا» : عجار )1١/ ۳۳١( .
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 نييثنألا لسغو «ةوهشلاو ةرارحلا هببس نأل ؛ ةيبط ةعفنم : هيفو

 . ةرارحلا ليزي

 ىلع نئارقلا رفاوت عم اًصوصخ «ةقثلا دحاولا ربخ لوبق : هيفو

 . نهمراحمل اًصوصخ ءاسنلاب قلعتي ام ركذ نم ءايحتسالا : هيفو

 . مومذمب سيلف «ملعلا نم عنمي مل اذإ ءايحلا نأ : هيفو

 هيلع هيف ام لعف اذإ هرذع نشي نأ ناسنإلل يغبني هنأ : هيفو

 . ضارتعا
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 و ت ى ت ي ر ص 0

 يش : لاق «ٌّينزاملا مصاَع ِنْبِدْئَر ِنْب هادْبَع ْنَع - (۲9

 :َلاق ءَةآلَّصلا يف َءْيّشلا دج هنأ هبل ْلَيَُب ُلْجَولا ب يتلا ىَلِ
 ر TTT ت 9 ر

 . 2«اًحير َدِجَي وأ ءاتوص عَمسَي ىتح فرصت ال»

 ًاضوتي ال :باب «ءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 نم :باب ءءوضولا :باتك يفو 177(«2) مقر «نقيتسي ىتح كشلا نم

 «عويبلا :باتك يفو )٠۷١(« مقر «نيجرخملا نم الإ ءوضولا ري مل

 ملسمو )۱۹١۱(« مقر «تاهبشملا نم اهوحنو سواسولا ري مل نم : باب

 يف كش مث «ةراهطلا نقيت نم نأ ىلع ليلدلا : باب «ضيحلا : باتك يف

 )75١(. مقر «كلت هتراهطب يلصي نأ هلف «ثدحلا

 لامكإ»و )1١/ 1٤(« يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ؛(3501/ )١/ يبطرقلل «مهفملا»و 2235١7 /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و «(54 )٤/ يوونلل «ملسم حرش»و

 )١/ 55١(( نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 078 )١/

 رجح نبال «يرابلا حتفاو 5١(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

 «راطوألا لين»و 56١(. /۲) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «(۲۳۷ )١/

 .)00 )١/ يناكوشلل
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 اک هللا لوسر ىلإ یکش» :ديز نب هللادبع ثيدح يف هلوقو
 ..خلإ 2. . .ةالصلا يف ءيشلا دجي هنأ هيلإ ليخي لجرلا

 نم لصأ ثيدحلا اذه :- ىلاعت هللا همحر  يوونلا لاق

 تفتلي ال هنأ يهو ,0"2مالسإلا دعاوق نم ةدعاقو .نيدلا لوصأ

 كشو «ةراهطلا نقيت اذإف ؛لاوحألا لك يف نيقيلا عم كشلا ىلإ

 ؟ال مأ ةساجن هباصأ له كش اذإو «نيقيلا ىلع ىنب «ثدحلا يف

 حرطيلف «ٌنيقي منو «ناك ءيش يأ يف كش اذإو «نيقيلا ىلع ىنب

 .نيقيلا ىلع نبيلو «كشلا

* # * 

 .( 59 /5) «ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش» :رظنا )غ0(

١1 



 اهل نئاب تت اهن : ةَيِدَسَألا نّصخم ِتنب يس ق َمأ ْنَع - )۲٥)

 فل هلا ُلوُسَر ُهَسَلْجَأَت 0 يتطاير ١ ؛ ريِغَص

 لوب :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 لوب مكح :باب «ةراهطلا :باتك يف ملسمو )۲۲١(« مقر «نايبصلا

 .يراخبلا ظفل اذهو ء(۲۸۷) مقر ءهلسغ ةيفيكو «عيضرلا لفطلا

 ىقتنملا»و 20708 )١/ ربلا دبع نبال «راكذتسالا» :ثيدحلا حرش رداصم ٭

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و )١/ 57٠(« يجابلل «أطوملا حرش

 «مهفملا»و ١١١(. /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و .(9" )١/

 ةدمع حرشا»و («(14 /7) يوونلل «ملسم حرش»و 0147(2 )١/ يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(٠۸ )١/ قيقد نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمعاو ء(١۳۲ )١/ رجح نبال «يرابلا حتفاو «(51/ا/ )١/ نقلملا

 . )١/ ٥١( يناكوشلل «راطوألا لين»و «(۱۳۲ /۳) ينيعلل
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Eت  

 . اإ ُهَعَبنَأَف ءِءاَمِب اعد بوث ىلع لابف بصب
 ا

 نب ةشاكع تخأ يه :«نصحم تنب سيق مأ نع» : هلوق

 . نصحم

 . خلإ «. . .اهل نباب تتأ اهنأ» : هلوق

 «مهدالوأب نوملسملا هيتأي هنإ ثيح ؛ هلع هتقفش لامك : هيف

 لوب :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

00 

 ةيمست :باب «ةقيقعلا :باتك يفو «هقايس اذهو )357١(« مقر «نايبصلا

 يفو 0101(2) مقر «هکینحتو «هنع قعي مل نمل دلوي ةادغ دولوملا

 يفو :«(05057) مقر ءرجحلا يف يبصلا عضو :باب «بدألا :باتك

 مقر ءمهسوؤر حسمو «ةكربلاب نايبصلل ءاعدلا : باب «تاوعدلا : باتك

(04945). 

 ةيفيكو «عيضرلا لفطلا لوب مكح : باب «ةراهطلا : باتك يف ملسم هجرخأ

 .(؟585) «هلسغ

 ء(١٠ )١/ ربلا دبع نبال «راكذتسالا» :ثيدحلا حرش رداصم *

 لامكإ»و )١/ 55١(: يجابلا ديلولا يبأل ؛أطوملا حرش ىقتنملا»و

 ء(١٤٥ )١/ يبطرقلل «مهفملا»و ١١١(« /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و «(۱۹۳ /۳) يوونلل «ملسم حرشاو

 ؛«(٠54 )١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )١/ 8١(«

 ء(۱۲۹ /۳) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ؛«”05 )١/ رجح نبال «يرابلا حتف»و

 .(00 )١/ يناكوشلل «راطوألا لين»و

١ 



 .مهيلع كربيو «مهكنحيف

 .هبوث ىلع هحضنف «ءامب اعدف ءهبوث ىلع لابف» :هلوقو

 .«هلسغي ملو

 .هحضن هريهطت يف ”ىزجي هنأ ىلع [ليلد] : هيف

 . ةشئاع ثيدح هلثمو «لسغلا نود هشر : حضنلاو

 نإ امبر لب «همأ الو هفنعي مل هك هّللا لوسرف :اًضيأو

 موي ىلإ رمتسم مكح هيلع بترتيل ؛كلذب حرف اي هللا لوسر
 ْ . ةمايقلا

 نأو «هريغ ال ءًالوب نوكي نأ :حضنلا ةيافك يف طرتشيو

 .ةيراج ال «مالغ لوب نوكي

 يف ليق ام برقأ نكلو «صيصختلاب ةمكحلا يف فلتخاو

 ةرارحلا ةدايز ببسبف «ىثنألا ةعيبط نم رحأ ركذلا ةعيبط نأ : كلذ

 .ةوهشل ماعطلا لكأي مل هنأ : طرتشيو

N ¥ # 



 ىف َلاَبَق «ٌييبارغأ َءاَج :َلاَق بل كلام نب سنأ نع )55( 

 لوب ىضق اًملق لب لا مُهاَهن «ْنِساَتلا ُهَرَجَرَف ءِدحْسَملا ةفئاط
 , 000 هَ ۶ و و ت 2

 . يلع قيِرْهأف ءِءاَم نم بونذب لك ٌييبنلا َرَمأ

 قيرهي :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 :باتك يف اًضيأ هجرخأو .هظفل اذهو ء(۹٠۲) مقر «لوبلا ىلع ءاملا

 يف هلوب نم غرف ىتح يبارعألا سانلاو ب يبنلا كرت :باب ءءوضولا

 مقر «دجسملا يف لوبلا ىلع ءاملا بص : بابو (0) مقر «دجسملا

 ,(651/9) مقر ءهلك رمألا ىف قفرلا : باب «بدألا : باتك يفو »)؟1۸(

 نم هريغو لوبلا لسغ بوجو :باب «ةراهطلا : باتك يف ملسم هجرخأو
 .(580 )۲۸۲٤« مقر «تاساجنلا

 )١/ ١۸(« ربلا دبع نبال «راكذتسالا» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يضاقلل «ملعملا لامكإ»و «(577 )١/ يجابلا ديلولا يبأل «ىقتنملا»و

 (ملسم حرشاو 5” )١/ يبطرقلل (مهفملا»و 0و 7/۲( ضايع

 «(۸۲ )١/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو ٠١(,(« /۳) يوونلل

 ىلع تكنلا»و «(547 )١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 = )۳۲۳/۱١(« رجح نبال «يرابلا حتفاو ٤۳(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا

۱۲۲ 



 ةفئاط يف لابف «يبارعأ ءاج» : سنأ ثيدح يف هلوقو

 . هبناج يف : يأ ؛خلإ 2. . .دجسملا

 :رومأ ىلع ليلد : هيفو

 .هميلعت نسحو هُوَ هقلخ نسح :اهنم

 .ريزعت الو مثإ هيلع تبثي الو ءروذعم لهاجلا نأ :اهنمو

 .دجسملا ةمرح توبث : اهنمو

 «ةدحاو ةرمب ولو ءاهلاوز ةساجنلا لسغ يف يفكي هنأ :اهنمو

 . قرفم الب قيرفت اهريغو ضرألا نيب قيرفتلاو

 .صنلا لجأل ريزنخلاو بلكلا ةساجن : تاساجنلا نم ىنثتسيو

 ركنم هراكنإ ىلع بترت اذإ عرشي ال ركنملا راكنإ نأ :اهنمو

 . هنم مظعأ
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 )١/ ٤)» يناعنصلل «مالسلا لبس»و ٤(. /7؟) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و 35

 )١/ ٥۳(. يناكوشلل «راطوألا لين»و

۱۲۳ 



 0 سماد بحل 1

 ل ومب ل ىلا ُتْعِمَس : لاق « نفط ةريره يأ نع - 27

 ُميِلَقَتَو ءبراّشلا ُنصَقَو ُداَدْحِتْسإلاَو ءناتخلا : ٌنسسْمَح ةرطفلا»

 ."«طبإلا فو ءرافظألا

 صق :باب «سابللا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت *« )١(

 يفو ؛(00017) مقر «رافظألا ميلقت :بابو .(0000) مقر «براشلا

 ء(۹۳۹٥0) مقر ءطبإلا فتنو ءرّبكلا دعب ناتخلا :باب «ناذئتسالا : باتك

 .(701 مقر «ةرطفلا لاصخ :باب «ةراهطلا : باتك يف ملسمو

 5١١(, /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم #*

 نبال «يذوحألا ةضراع»و «(75 /48) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 ١١(« /؟) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )٠١/ 5١9(, يبرعلا

 ء(١٤٠ /7) يوونلل «ملسم حرش»و )١/ 0١١(« يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(84 )١/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 ء(١۷ /5) يقارعلل «بيرثتلا حرط»و )١/ 207١١ نقلملا نبال «ماكحألا

 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )٠١/ ۳۳١(« رجح نبال «يرابلا حتف»و

 «راطوألا لين»و «(558 /7) ئوانملل «ريدقلا ضيف»و «(55 )7١/

 . (۱۳۳ )١/ يناكوشلل

١" 



 يه :خلإ 2. . . سمخ ةرطفلا» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوقو

 ةفحت» يف - هللا همحر- ميقلا نبا لاق اذهلو «ةراهطلاو ةفاظنلا

 : يهو «نطابلا ةرطف :ناترطف ةرطفلا» : «دولوملا ماكحأ يف دودوملا

 هتيقنت : يهو «رهاظلا ةرطفو «ىوقتلاو ةبانإلاب هريهطتو هتيقنت

 .«خاسوألاو راذقألا نم هريهطتو

 ىوأمو «ةرذق اهنأل ؛ةفلقلا عطق :وهو ««ناتخلا» : هلوقو

 هلو «- مالسلا هيلع  ميهاربإ نتخ نم لوأو «ساجنألاو خاسوألل

 . مودقلاب هّسفن نتخ «ةنس نونامث رمعلا نم

 :يأ ؛ديدحلاب ةناعلا قلح وهو ««دادحتسالاو» :هلوقو

 يلا

 ؛ نيتفشلا ىلع لدهتي ال ثيحب : يأ ؛«براشلا صقو» : هلوقو

 .بارشلل ريذقت هيفو ءرفو اذإ ةقلخلل هيوشت هيف هنأل

 راذقألل ىوأم هنأل ؛نيلجرلاو نيديلا نم : يأ ؛رافظألا ميلقتو

 . خاسوألاو

 حئاورلاو خاسوألا بلجل ٌببس هءاقبإ َّنأل ؛طبإلا فتنو

 . ةهيركلا

 )١( «دولوملا ماكحأ يف دودوملا ةفحت» )١51١(.

1Y0 



 ترثك اذإ ةناعلاو ءادج رثك اذإ طبإلا وهو «هتلازإ بجي مسق

 .هؤاقب ةقلخلا هوشي ثيحب رفو اذإ براشلاو ءاذج

 ؟ةجاحلا ردقب هفح وأ «ةيلكلاب هتلازإ بحتسي لهو

 . ٌةلثم هيف ةيلكلاب هتلازإ نأل ؛ فحي هنأ : حيحصلا

 نينيعلا بادهأو «ةيحللا وهو «هتلازإ مرحي : يناثلا مسقلا

 .نيبجاحلاو

 مل اذإ طبإلاو ءةناعلا وهو «هتلازإ بحتسي :ثلاثلا مسقلا

 .امهرعش رثكي

 سأرلا رعش وهو «هؤاقبإ بحتسي : عبارلا مسقلا

 روعش يقاب وهو «هؤاقبإ الو هتلازإ عرشي ال : سماخلا مسقلا
 .ندبلا

 :اهنم دعو ءارشع ةرطفلا» :ثيداحألا ضعب يف درو دقو

 .ءاجنتسالا وهو «ءاملا صيقنتو ءءوضولا

 )١( مقر «ةرطفلا لاصخ : باب «ةراهطلا : باتك يف ملسم هجرخأ )۲١(.

١15 
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 ةببانيابإ

 ءداعبإلا وهو «بانجإلا نم ذوخأم :«ةبانجلا باب» :هلوق

 . براقألا دض : بناجألاو «هنع اًيبنجأ ءيشلا نع ديعبلا يمس اذهلو

 . هلحم دعاب ءاملا نأل : ليق ءاّبنج بنجلا ةيمست ببسو

 .هتراهط لاح يف هلعفي امع ديعب بنجلا نأل :ليقو
 . ةبيطلا حاورألا نع ديعب هنأل : ليقو

 باتكلاب تباث وهو «عامجإلاب بجاو ةبانجلا لسغو

 لافت لر درا ةا »لاق ولا نقعد اذ نس ا

 وه : ةيآلا 54 : بازحألا]# ضر بولا ىلع نامل ار ل

 .هبر نيبو دبعلا نيب ةنامأ هنإف ؛()ةبانجلا لسغ

 .اهيف لخاد وهو «ةماع ةيآلا نأ : حيحصلاو

 هجو ىلع ُهركذ «ةبانجلا لسغ هنإ :لاق نم نأ :رهاظلاو

 ريسفت» 20080 /5) «يوغبلا ريسفت» «(۳۳۹ /۲۰) «يربطلا ریسفت» :عجار (۱)
 «يبطرقلا )۸/ ۲۱٤(.

۲۷ 



 .رصحلا هجو ىلع ال «ليثمتلا

 .فالخ هيف سداسلاو «عامجإلاب ةسمخ لسغلا تابجومو

 : يهو

 .ةذلب اقفد ينملا جورخ

 .لزني مل نإو جرفلا يف ةفشحلا جاليإ : يناثلا

 . ضيحلا : ثلاثلا

 . سافنلا : عبارلا

 .توملا : سماخلا

 هيلع بجو «رفاكلا ملسأ اذإ هنأ :يأ ؛مالسإلا :سداسلا

 . لسغلا

 .بجي ال هنأ :حيحصلاو

 :بابلا اذه يف ركذيو «هباب يف هذه نم دحاو لك ركذُيو

 .نيلوألا نيعونلا نم ةبانجلا لسغ

¥ # ¥ 
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 لوألا ثيل

 ت
fo# 

 ٍضْعَب يف يقل الڳ هللا َلوُسَو نأ نأ : : ا ةرْره يب ْنَع - ةقذإ
 و

 ءُتَلَسَتْعاَف «تنذف «هنم ٌتَسنَخناَف ج وهو ءةنيدَملا قرط

4 

 ءابنُج تنك :لاق 24؟ةَرْيَرُه ابأ ا َتْنُك َنْيَأ» :لاقف «ُثْدِج هٿ
 ص ر 3 وے و o ر

 اللا ناَحْبُس» :َلاقف ةَراَهَط رْيَغ ىلع انأو َكَسلاجأ نأ ْتْه رکف

 , 00 سجن ال َنِمْؤُملا نإ
 ع

 قرع :باب «لسغلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 جرخي بنجلا :بابو ء(۲۷۹) مقر «سجني ال ملسملا نأو «بنجلا

 «ضيحلا :باتك يف ملسمو )۲۸١(« مقر «هريغو قوسلا يف يشميو

 )۳۷١(. مقر «سجني ال ملسملا نأ ىلع ليلدلا :باب

 ء(٤۱۸ )١/ يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبطرقلل «مهفملا»و ۲۲١(« /۲) ضايع يضاقلل (ملعملا لامكإ»و

 «ماكحألا ةدمع حرشا»و «(50 /5) يوونلل (ملسم حرشاو ۱۸(۰ /۱)

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(84 )١/ قيقد نبال

 «يرابلا حتف»و ء(۱۹۸ )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش ةدعلا»و «.(5/0)

 = ٤٦(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ۳۳٤(« /۱) بجر نبال

۲۹ 



 يف هيقل هلك هّللا لوسر نأ» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوق

SER a 

 تاياورلا ضعب يف امك ؛اتيمو اًح رهاط نمؤملا نأ : هيف .

aثيح ؛هل هلالجإو  
 . ةلاحلا هذه يف هسلاجي نأ هرك

 ماقم ماق نم اصوصخ نيحلاصلاو لضافألا ريقوت لضف : هيفو

 .ءايبنألا ةثرو مه نيذلا نيلماعلا ءاملعلا نم يي يبنلا

 «هب لصتي نمو «.هباحصأ دقفت ناسنإلل يغبني هنأ :هيفو

 . .مهنم باغ نّمع لاؤسلاو «مهلاوحأ يف رظنلاو

 ءاريثك اًملع لّصح اذهلو هلك يبنلل اًمزالم ةريره وبأ ناكو

 :هلوقو ءاثيدح ةباحصلا رثكأ وهو «عبس ةنس الإ ملسي مل هنأ عم

 . (تسنخناف»

 «يرابلا حتف»و ١(« /۲) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و =

 لين»و «(۳۷ /۲) ينيعلل «يراقلا ةدمعاو )١/ ۲۹١(« رجح نبال

 )١/ ٠٠(. يناكوشلل «راطوألا

۳۰ 
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EEل لا لوس ناک : ثلا  

 ت ا 0 د
 3 قالّصلل ةءوضو غو هيدي ( ع «ةبانحلا نم لّستغا اذإ

0 

 ؛هترشب ىَوْرَأ ْدَق ُهَنَأ ّنَط اَذِإ ىَتَح «ةرَعش هديب ب للحب هٿ لَسَتْغا

 2 مس رو 75 0 ریس

 ٍدسج راس لسغ مث «ٍتاَرَم 57 َءاَمْلا هيلع َضافأ

 ص 5 7 4 ر و 8 0

 ءِدِحاَو ِءانإ ْنِم لك هللا ٌلوُسَرَو اأ لسَتغأ ثنك :ْثَلاَقَو

 . ")اًعيِمَج نم فرغت

 ليلخت :باب «لسغلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )1(

 «لسغلا :باتك يف اضيأ هجرخأو .هقايس اذهو )۲٦۹(« مقر «رعشلا

 هدي بنجلا لخدي له :بابو )۲٤٠٥(« مقر «لسغلا لبق ءوضولا :باب

 «ضيحلا :باتك يف ملسمو :(7549) مقر «؟اهلسغي نأ لبق ءانإلا يف

 )7١17(. مقر «ةبانجلا لسغ ةفص : باب

 «راكذتسالا»و )١/ 8١(. يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم ٭

 .(707 )١/ يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(704 )١/ ربلا دبع نبال

 يبطرقلل «يهفملااو ۱٥١(« /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 = ةدمع حرشاو «(۲۲۸ /۳) يوونلل «ملسم حرش»و .(075)

١١ 



 نم لستغا اذإ لي هللا لوسر ناك» :ةشئاع ثيدح يف هلوق

 . ةبانجلا نم لاستغالا دارأ اذإ : يأ ؛ خلإ .٠ . .ةبانجلا

 . لماكلا لسغلا ةفص اذهو

 «ةرشبلا ىلإ ءاملا لصيل ؛رعشلا ليلختو «غابسإلا بوجو :هيفو
 ليلخت بجي ال هنإف ؛ءوضولا فالخب ؛ افيثك وأ اند ناك اوبس

 ماقم موقي غابسإلا يف نظلا :ءاهقفلا لاق امك هنأ :هيفو

 : قلا

 ىلع هضافأ :يأ ؛«تارم ثالث هيلع ءاملا ضافأ» : هلوقو

 سار

 .ءوضولا لمكي هنأ : رهاظلا : «ةالصلل هءوضو أضون» : اهلوقو

 ءانإ يف ءاملا يف ةأرملاو لجرلا كرتشي نأ سأب ال هنأ : هيفو

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )١/ 4١(: قيقد نبال «ماكحألا =

 ء(۳٠۲ )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١١ /۲) نقلملا

 يقارعلل «بيرثتلا حرط»و 2073٠١ ء۲۳۴۳ )١/ بجر نبال «يرابلا حتف»و

 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و 2” )١/ رجح نبال «يرابلا حتفاو «(41/ /0

 «راطوألا لين»و «(84 )١/ يناعنصلل «مالسلا لبس»و )/ 4209١

 )7١57/١(. يناكوشلل

 «رئاظنلاو هابشألا» ء(۱۹۳ )١/ «رئاصبلا نويع زمغ» : يف ةدعاقلا هذه عجار )١(

 . 275 :ص) بجر نبال «دعاوقلا» ٠٤ ٥١(. :ص) يطوينسلل

۱۳۴۲ 



 .ءيشب هرضي الو ءءاملا دسفي ال كلذ نأو «دحاو

 :بهذملا نم روهشملا فالخ هيفف «ةأرملا هيف تلخ ام امأو

 ريغ اًرهاط ناك «ثدح نع ةلماك ةراهطل ةأرملا هيف تلح اذإ هنأ

 . 'رهطم

 نأ ئ يبنلا دارأ امل اذهلو هب سأب ال ٌرهاط هنأ : حيحصلاو

 لوسر اي :تلاق «ثراحلا تنب ةنوميم روهط لضف نم لستغي

 ىلع ليلد الو ء«بنجي ال ءاملا نإ» :لاقف ءابنج تنك ىنإ !هّللا

 . حيحص هجوب هداسف

 .هدي فظن اذإ ءاملا نم فارتغالا رضي ال هنأ : هيفو

 )١( «ينغملا» :عجار )١/  ۱۳۷«يفاكلا» )1/ 5١(« «فاصنإلا» )١/ ٤۷(

 .اهدعب امو

 ) )۲؛(54) مقر «بنجي ال ءاملا :باب «ةراهطلا :باتك يف دواد وبأ هجرخأ

 ءةأرملا روهط لضف يف ةصخرلا :باب «ةراهطلا :باتك يف يذمرتلاو

 مقر )548(.
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 مرتو

 ا

 : ْتَلاَق ب بتلا عفر ِثراَحلا تن ةَتوُميم ْنَع - م(

 ِهراَسَي ىلع نیمی کا ؛ ةبانكلا ء١ وما ا هللا e عضو

 وأ «ضزألاب ُهَدَي 00 < فج لس 1 ءال وأ ءَنْيَنَدَم

 ؛ههجَو لّسغو «قشنتنم او َضَمْضَمت م ءاثالث وأ «ِنيتّرَم طئاحلا

 0 مدَسَج لسع مث 5١ كاملا ةا ىَلَع َضاَقأ 0 هُيعاَرذو

5 2 ٠ a چ 2 000 ءاَهْدِرُي ملف ةقرخب هتيتأف :هْيلْجَر لّسغف ١ یځنت 
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 . هديب ءاملا

 أضوت نم :باب «لسغلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 ةرم ءوضولا عضاوم لسغ دعب ملو «هدسج رئاس لسغ مث «ةبانجلا يف
 ةرم لسغلا :باب اضيأ هجرخأو هل ظفللاو .(۲۷۰) مقر « ىرخأ

 مقر «ةبانجلا يف قاشنتسالاو ةضمضملا :بابو )۲٠٤١(« مقر «ةدحاو

 :بابو )۲٥۷(« مقر «ىقنأ نوكيل بارتلاب ديلا حسم :بابو «؛5)
 هلامش ىلع هنيميب غرفأ نم :بابو «(757) مقر «ءوضولاو لسغلا قيرفت

 مقر «ةبانجلا نم لسغلا نم ديلا ضفن :بابو «(7577) مقر «لسغلا يف

 هجرخأو ء(۲۷۷) مقر «سانلا دنع لسغلا يف رتستلا :بابو «(7107)

 = .(۳۷) مقر «ةبانجلا لسغ ةفص : باب .« ضيحلا : باتك يف ملسم

۳۶٤ 



 و

 تعضو» :ثراحلا تنب ةنوميم ثيدح يف هلوقو

 امأو ءءاملا :يأ ؛- حتفلاب  «ةبانجلا ءوضَو ل هللا لوسرل

 . لعفلا سفن وهف «- مضلاب - ءوضولا

 لبق اًثالث هيدي لسغ : يأ ؛خلإ «. . .هنيميب أفكأف» :اهلوقو

 . ةفاظنلا لامكل ءانإلا يف امهلخدي نأ

 رثأ نم هباصأ ام لسغو «ىجنتسا : يأ ؛«هجرف لسغ مث»

 .ىنملا

 . خلإ 2١ . .ضرألاب هدي برض مث» :اهلوقو

 نم هيف جزل ام ةلازإل ءاملا عم بارتلا ىلإ جاتحا اذإ هنأ :هيف

 . ةجاحلا دنع هلامعتساب سأب الف «ىنملا ةموهز

 نم هنإف «ءاسنلا ضعب لعفي امك ؛لاح لك يف هلامعتسا امأو

 ء(١١٠ )١/ يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم * =

 يبطرقلل «مهفملا»و ١56(2 /7) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

«(oV¥Y /( يوونلل «ملسم حرشالو )١/ c(YYAةدمع حرشاو  

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(40 )١/ قيقد نبال «ماكحألا

 ء(٤٠۲ )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةّدْعلا»و «(75 /۲) نقلملا

 نبال «يرابلا حتف»و ء(١٠۳ )١/ يلبنحلا بجر نبال «يرابلا حتف»و

 «مالسلا لبس»و »)11¥ /ك ينيعلل «يراقلا ةدمعاو 87”7(2* )١/ رجح

 . 07١9 /۱) يناكوشلل «راطوألا لين»و (۰ )١/ يناعنصلل

To 



 لسغ لبق ةشئاع ثيدح يف امك ؛ءوضولا بحتسي هنأ :هيفو

 نم غارفلا ىلإ نيلجرلا لسغ ريخأت وأ «هليمكت بحتسي لهو
 ١ ؟لسغلا

 ءءاملا هيف دكري لحم يف ناك نإف «لسخلا لمكي هنأ : رهاظلا

 عضوم يف ناك اذإ امأو «رخآ عضوم يف هيلجر لسغي نأ بحتسا

 كرتب سأب الف «ءاملا هيف دكري ال هنإ ثيحب ؛هوحنو جرهصم

 . غارفلا دعب امهلسغ

 اذهلو «لسغلا ةفص :ةشئاع ثيدحو ثيدحلا اذه يفو

 نيب ءوضولا يف عمج امك ؛ عضوملا اذه يف امهنيب فلؤملا عمج

 .ديز نب هللادبع ثيدحو «نارمح ثيدح

 يف ثيلثتلا بحتسي ال هنأ ىلع ليلد :نيثيدحلا نيذه يفو

 هنأ :بهذملا نم روهشملا ؛فالخ هيفو «ندبلا رئاس لسغ

 .©0ءوضولا ىلع اًسايق ؛اًثالث هلسغ بحتسي

 مل هنأل ؛كلذ يف ثيلثتلا بحتسي ال هنأ :ةيناثلا ةياورلاو

 . يب يبنلا هلعفل ءابحتسم ناك ولو «حيحص ثيدح يف دري

 ؛هجو لك نم مات سايقب سيلف «ءوضولا ىلع هسايق امأو

 ,(7617 )1١/ «فاصنإلا» )١/ ١78(2 «ينغملا» : عجار قلل

 .قباسلا عجرملا (۲)

 نرش



 هنإف ؛حيحصلا وه اذهو ءهجو لك يف نايوتسي ال امهنأل

 كلذ يفو «سأرلا لسغو ءءوضولا يف الإ ثيلثتلا بحتسي ال

 «كلذب الإ هترشب ىلإ ءاملا لاصيإ لصحي ال هنأل ؛دئاوف

 يفو «ساوحلا عمجم وهو «ءاضعألا فرشأ هنألو «بحتساف

 . ةبانجلا ببسب هنم بهذ امل ةداعإ كلذ

 لبقي مل هنأل ؛ثيدحلا اذهب فيشنتلا هرك نم لدتساو

 «نيع ةيضق هذه نأل ؛كلذ ىلع ليلد كلذ يف سيلو «ةقرخلا

 انآ اق و ناعرا نال 4 ةقؤختلا ةر هنآ امتي

 . هتدوربل

 لاوحأ يف اًصوصخ ءاهجوز ةمدخ ةأرملل يغبني هنأ : هيفو

 . ةداعلا هب ترج امم اهوحنو ةراهطلا

 امأو «لماكلا لسغلا ةفص :نيثيدحلا نيذه نم ذخؤيو

 ةرم لسغلاب هندب معيو «يمسي مث «يوني نأ وهف « "ىزجملا

 .ملعأ هللاو «ندبلا عيمج ىلإ ءاملا لصي ثيحب ؛ةدحاو

# # * 

١ 



 اذإ ءّمعن» :لاق ؟ٌبنَج وهو انذَحأ ُدَقْرَيَأ اللا َلوُسَر اي :َلاَق 9 هو » 7 2 رس ٠ 4 2م رک ۳ 7 2 10

 . دقيق ْمُكُذَحَأ أضوت

 !هّللا لوسر اي : لاق رمع نأ» :رمع نب هللادبع ثيدح يف هلوقو
 دق هنأ ىلع ليلد هب رمع لاؤس يفو .خلإ «؟بنج وهو اندحأ دقريأ

 مون :باب «لسغلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(
 : بابو «2«بنج وهو» :هرخآ يف دازو ءهل ظفللاو «(7587) مقر «بنجلا

 «ضيحلا :باتك يف ملسمو 787(«2 2704) مقر «ماني مث أضوتي بنجلا

 .(7505) مقر «هل ءوضولا بابحتساو «بنجلا مون زاوج : باب

 ٠٤١(‹ /؟) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *«

 ۲٠١(« /۳) يوونلل «ملسم حرش»و 054(2 )١/ يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۹۸٩ )١/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(۸٤ /۲) نقلملا نبال «ماكحألا

 نبال «يرابلا حتف»و )١/ ۳٤۹(« بجر نبال «يرابلا حتفاو «(۲۱۲ /۱)

 . ۲٤۲( /۳) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «(۳۹۲ )١/ رجح
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 .ءيش كلذ نم هبلق يف عقوو «لاحلا هيلع لكشأ

 اًضرف فاوطلاو «ةالصلا :ءايشأ ةسمخ بنجلا ىلع مرحيو

 «ةءارقلا دصقب رثكأف ةيآ نآرقلا ةءارقو «فحصملا سمو ءًالفنو

 ؛هيف ثبللا هلف أضوت اذإ امأو ءءوضولا ريغب دجسملا يف ثبللاو

 نومانيو ءاوبنجأ اذإ نوؤضوتي [اوناك] ةباحصلا نأ درو هنأل

 هنم دوصقملا نأل ؛ءوضولا تالطبم هلطبي ال ءوضولا اذهو «هيف

 . ةبانجلا فيفخت

 «برشو لكأل ءوضولا بنجلل بحتسيو :ءاملعلا لاق

 ناك اهل أضوتي مل نإو «لمكأ اهل لسغلاو ء«ءطو ةدواعمو «مونو

 «ثيدحلا اذهب ًالالدتسا ؛هركيف «مونلا يف الإ «ىلوألل اكرات

 هللا يدي نيب تدجسف «هحور تبهذ «مان اذإ نمؤملا نأ درو هنألو

 «هتبانج ففخي ملو «بنج وهو مان اذإف ءاذه يفانت بنجلا ةلاحو

 .دوجسلا اذه هحورل لصحي مل

 مان ماني نأ لبق لستغا اذإ هنإف ؛ةيندب ةحلصم :اًضيأ هيفو

 مل نإف ءأضوتي نأ نم لقأ الف «لستغي مل نإف ءاطيشن ماقو اًطيشن

 . مظعأ لب «كلذك ماقو «فعضو لسك لاح يف مان «أضوتي

 .ًاضوت اذإ بنجلا ماني نأ سأب ال هنأ : هيف ثيدحلاو
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 نسما يرحل

 أ تَّءاَج :ْثَنلاَق دلك سلا ةَمَلَس مَا ْنَع - ( ۲
 اهلا َلوُسَر اي : ثّلاقف ل هللا 1 سَ 0

 رج نإ ل ن لل ىلع لک هذا نب ىِبْحَتْسَي آل هللا نإ

 . “املا تار اَذِ معنا : للك هللا وسر َلاَقَف ؟ْتَمَلَتْخا

 تملتحا اذإ :باب «لسغلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 يف ءايحلا :باب «ملعلا :باتك يفو ءهل ظفللاو «(7174) مقر «ةأرملا

 هللا تاولص - مدآ قلخ :باب «ءايبنألا :باتك يفو 22170 ) مقر «ملعلا

 «كحضلاو مسبتلا :باب «بدألا :باتك يفو )0710٠« مقر «هتيرذو هيلع

 مقر «نيدلا يف هقفتلل قحلا نم ايحتسي الام :بابو «(01/50) مقر

 ىلع لسغلا بوجو :باب «ضيحلا :باتك يف ملسم هجرخأو )٥۷۷٠(«
 )1١1١-0715. مقر ءاهنم ينملا جورخب ةأرملا

 ء(۷۹ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و )١/ 79١(« ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «مهفملا»و ۱٤۷(«‹ /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و «(۱۸۷ /۱)

 ةدمع حرشاو 7١9(. /۳) يوونلل «ملسم حرش»و )١/ ٥٦۸(« يبطرقلل

 = «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(44 )١/ قيقد نبال «ماكحألا
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 يبأ ةأرما ميلس مأ تءاج» ةملس مأ ثيدح يف هلوق

 . خلإ 2. . .ةحلط

 يهو «نيدلاو لقعلا تاوذ نم راصنألا ءاسن نم هذه ميلس مأ

 وهو ةئ َيبنلا اهنبا تمدخأ اهنأ :اهلضف نمو «كلام نب سنأ مأ

 هيلع تطرش ءاًرفاك ناكو «ةحلط وبأ اهبطخ املو «نينس رشع نبا

 اهلضف نمو ءاهجوزتو .ملسأف «همالسإ اهرهم نأو «ملسي نأ

 !هللا لوسر اي» :اهلوق وهو «ثيدحلا اذه يف هركذ ام :اهلقعو

 نأل ؛لاؤسلا ةمدقم هذهف .خلإ «. . .قحلا نم يبحتسي ال هللا نإ

 مل نكلو «ءاسنلا نع ًالضف «لاجرلا رثكأ هنم ييحتسي امم اهلاؤس

 معن :- اهنع هللا يضر  ةشئاع تلاق امك ؛ ملعتلا نم ءايحلا اهعنمي

 ‹نيدلا يف نهقفتي نأ ءايحلا نهعنمي مل ؛راصنألا ءاسن ءاسنلا

 الڳ يبنلا جاوزأ نم اًرضاح ناك نم ايحتسا «كلذ نع يب هتلأس املو

 : هلك يبنلا لاقف ؟كلذ نوكي فيك :تلاقو «"اههجو تطغف

 )١/ 5١5(( راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ٥١(. /؟) نقلملا نبال =

 «(۳۸۸ )١/ رجح نبال «يرابلا حتفاو )١/ 5٠(« بجر نبال «يرابلا حتفاو

 )١/ ۲۷١(. يناكوشلل «راطوألا لين»و 2275١١ /۲) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 ملسمو «ملعلا يف ءايحلا :باب «ملعلا :باتك يف اقلعم يراخبلا هجرخأ )١(

 ضيحلا نم ةلستغملا لامعتسا بابحتسا :باب «ضيحلا :باتك يف

 ١ .(۳۲۲) مقر «ةصرف

 )٠١١(. مقر «ملعلا يف ءايحلا :باب «ملعلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ (؟)
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 .'«لاجرلا قئاقش ءاسنلا»

 اهيلع بجو «ءاملا تأر نإف ؛تملتحا اذإ ةأرملا نأ : هيفو

 ىأر اذإ لجرلا كلذكو «لسغلا اهيلع بجي مل «هرت مل نإف «لسخلا

 ركذي مل وأ «ملتحا هنأ ركذ ءاوس ؛لسغلا هيلع بجو ءءاملا

 . لسغلا هيلع بجي مل «ءاملا ري ملو «ملتحا هنأ ركذ اذإو ءاّمالتحا

 ةمدقم همالك يدي نيب مدقي نأ ناسنإلل يغبني هنأ :هيفو

 “رحأل لخدم هيف ناك نإو 0 نوكيل ؛همالكل ةئطوم نوكت

 .رذعأ ناك

 . مهئاسنو مهلاجر ةباحصلا لضف : هيفو

 ىلاعت هللا مهراتخا اذهلو «مهتفرعمو مهملعت نسح :هيفو

 . مهدعب نم ىلإ هلاصيإو «هنيد غيلبتو لَك هيبن ةبحصل

 يف دواد وبأو «(20775) دمحأ مامإلا هجرخأ «لاجرلا قئاقش ءاسنلا» ثيدح )١(

 ۲۳١(« مقر «همانم يف ةلبلا دجي لجرلا يف :باب «ةراهطلا :باتك

 اللب ىريف ءظيقتسي نميف ءاج ام :باب «ةراهطلا :باتك يف يذمرتلاو

 هللادبع قيرط نم وهو «(517) هجام نباو «(۱۱۳) مقر ءاّمالتحا ركذي الو

 .ةشئاع نع «دمحم نب مساقلا نع ءرمع نب هللاديبع نع يرمعلا رمع نب
 هللادبعو «رمع نب هللادبع ثيدحلا اذه ىور امنإ :يذمرتلا لاقو .ًاعوفرم

 : يناكوشلا لاقو . ثيدحلا يف هظفح لبق نم ديعس نب ىبحي هفعض رمع نب
 مدعو «درفتلا :ةيناثلاو ء«يرمعلا :ىلوألا ؛نيتلعب لولعم ثيدحلاف»

 )1١/ ۲۸١(. «راطوألا لين» . «ةحصلاو نسحلا ةجرد نع رصقف «تاعباتملا

 .لصألا يفاذك (۲)
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 تنك :ثلاق «- اًهْنَع هللا يضر - ةشئاع نع )*”"( 

 عقب دو قالصلا ىلإ ريَ ك للا ٍلوُسَر بوت ْنِم ةباتجلا

 ينملا لسغ :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 لسغ اذإ :بابو «(۲۲۸ «۲۲۷) مقر «ةأرملا نم بيصي ام لسغو «هکرفو

 ملسمو «هل ظفللاو ء(١۲ «۲۲۹) مقر «هرثآ بهذي ملف ءاهريغ وأ ةبانجلا

 قيرط نم امهالك .(۲۸۹) مقر «ينملا مكح :باب «ةراهطلا :باتك يف

 .هب «ةشئاع نع «راسي نب ناميلس نع «يرزجلا نوميم نب ورمع
 :0۸00 مقر يملا یک باب «ةزاهطلا باک ف ملم هجرعأ 0

 ء(١١١ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(787 )١/ ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «مهفملا»و ١١5(« /؟) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و .(۱۷۷ )١/

 =ةدمع حزشاو ء(١۹٠ /۳) يوونلل «ملسم حرش»و «(0548 )١/ يبطرقلل

١ 1 



 بوث نم ةبانجلا لسغأ تنك» :ةشئاع ثيدح يف هلوق

 «. . .هكرفأ تنك دقل» :ملسمل ظفل يفو .خلإ «. . .ِِلكك هللا لوسر

 . خلإ

 «ليلد هعم سيل هتساجنب لئاقلاو «ينملا ةراهط ىلع ليلد : هيف

 ؟امهنيب قرفي فيكف «دحاو لوبلا جرخمو هجرخم نإ :لوقي نكل

 . ؟هلسغ بجي الو «ندبلا عيمج لسغ بجوي فيك :لوقيو

 له اوفلتخا مهنأل ؛مّلسمب سيلف «لوألا ضارتعالا امأ
 ؟ركذلا سأر يف نايقتليو ءاّجرخم لكل نأ وأ «دحاو امهجرخم

 .دحاو امهجرخمو هتراهط نم عنام ال «لزتتلا عمو

 بجيو «ةرهاط حيرلا نأل ؛عنام الف «يناثلا ضارتعالا امأو

 ءرهاط وهو «ندبلا عيمج لسغ بجوي توملاو ءاهل ءوضولا

 نأ لاحمو «ةميظع ةقشم قش «هتساجنب ليق ولو «كلذ ريغ ىلإ

 . ةسجن ةدام هئايلوأو هلسر ةدام هللا لعجي

 لسغ بحتسي هنإف ؛كرفأو «لسغأ :اهلوق نيب ضقانت الو

 ‹طاخملاك وه امنإ : سابع نبا لاق امك وهو «هسباي كرفو «هبطر

 . ةرخذإب كنع هطمأف

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )١/ 223١7 قيقد نبال «ماكحألا =

 حتفاو ء(۲۲۲ /۱) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ۷١(. /۲) نقلملا

 لبس»و Itt)» /7) ينيعلل «يراقلا ةدمعاو ((۲ )١/ رجح نبال «يرابلا

 .(55 )١/ يناكوشلل «راطوألا لين»و ء(١ )١/ يناعنصلل «مالسلا
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 سج اذ : وُسَر لاق : لاق 4ظ َةَرْيَرُه يأ نَع-(۳9

 : ظف ىفَو م َبَجَو ُدَقَف ؛ اهَدَهَج م عبرا هيب نن

 .«لزنب مل ْنِإَو»

 ىقتلا اذإ :باب «لسغلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 :باب «ضيحلا :باتك يف ملسمو «هل ظفللاو ء(۲۸۷) مقر «ناناتخلا

 .(58"7) مقر «نيناتخلا ءاقتلاب لسغلا بوجوو «ءاملا نم ءاملا خسن

 بوجوو «ءاملا نم ءاملا خسن :باب «ضيحلا :باتك يف ملسم هجرخأ (؟)

 . (5”7/) مقر «نيناتخلا ءاقتلاب لسغلا

 «راكذتسالا»و )١/ ۷٤(« يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(۱۹۷ /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(١۲۷ )١/ ربلا دبع نبال

 2059 /5) يوونلل «ملسم حرش»و )١/ 5061١(« يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )١/ 22٠١5 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(85 /۲) نقلملا نبال «ماكحألا

 نبال «يزابلا حتف»و )7557/١(« بجر نبال «يرابلا حتفو )۱/ 35١16(.

 «مالسلا لبس»و ٤۷(٠ /7) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )١/ ۳۹١(« رجح

 ۲۷١(. /۱) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(80 )١/ يناعنصلل

 :ه ١



 اهبعش نيب سلج اذإ» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوقو
 . خلإ 2. . .عبرألا

 تعمجأ اذهلو «لزني مل ولو «جاليإلاب لسغلا بوجو : هيف

 «لازنإلابو «لزني مل ولو «عامجلاب لسغلا بوجو ىلع ةمألا

 . توملابو «سافنلابو ءضيحلابو «عماجي مل ولو

 بحتسم هنأ :حيحصلاو «مالسإلاب هبوجو يف فلتخاو

 .مدقت امك ؛اًدكأتم ًابابحتسا
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 يلع نب نْيَسْحلا نب ؛ ّيِلَع ِنْب ٍدَّمَحُم ٍرَفْعَج يبا ْنَع )٣٣(
 ُهَدْنِعَو طابع ن راج دنع هوَ وه اك هنأ : هڪ بلاط يِبأ نإ

 : ُلْجَر َلاَقَف ءٌّاَص َكيِفْكَي :َلاَقَف ءلسفلا ِنَع ُهوُلَأَسَف ؛0هُمْوَ
 0 يفي ناک :باج لاق « ينيفكي ام

 بوت يف انما مث «- هل يلا : ديري  َكْنِم اًرْيَخو

 )١( «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاق .(موق هدنعو» :يراخبلا يف :

 )١/  :)۳١١يف عقوو «يراخبلا نم اهيلع تفقو يتلا خسنلا يف اذك

 دوعي اًريمض اهحارش اهلعجو «- ءاهلا ةدايزب  «هموق هدنعو» :«ةدمعلا)»

 دراو كلذو ءًالصأ ملسم يف ةياورلا هذه تسيلو «هيف ام هيفو «رباج ىلع

 ىهتنا «هيلع قفتملا جرخي هنإ :- ةدمعلا بحاص :يأ - هلوق ىلع اًضيأ .

 لسغلا :باب «لسغلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت (۲)

 هسأر ىلع ضافأ نم :بابو «هل ظفللاو «(5549) مقر ءهوحنو عاصلاب

 ةضافإ بابحتسا :باب «ضيحلا :باتك يف ملسمو )۲٠۳(« مقر ءانالث

 .(۳۲۹) مقر ءاثالث هريغو سأرلا ىلع ءاملا
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 .©0ًنالَث هسأر ىَلَع ْحِرْفُ كي يلا ناك : ظفل فو
 صا 7 ۴ 5

 . خلإ 2. . . عاص كيفكي»

 .راج رهن ىلع ناك ولو «فارسإلا نع يهنلا : هيف

 .ةروعلا رتس اذإ دحاولا بوثلا يف ةالصلا زاوج : هيفو

 .ةغلابملا : هيفو

 ءاّثالث هسأر ىلع ضافأ نم :باب «لسغلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 ءاملا ةضافإ بابحتسا :باب «ضيحلا :باتك يف ملسمو )۲٥۲(« مقر

 الب يبنلا اولأس فيقث دفو نأ :(۳۲۸) مقر ءاثالث هريغو سأرلا ىلع

 ىلع غرفأف ءانأ امأ» :لاقف ؟لسغلاب فيكف «ةدراب ضرأ انضرأ نإ :اولاقف

 . «اثالث يسر

 حرشاو »)0۸7 /1( يبطرقلل «مهفملا» :ثيدحلا حرش رداصم *

 )1٠١5/1١(« قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو ٩(« /5) يوونلل «ملسم

 يف ةدعلا»و «(55 /۲) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 بجر نبال «يرابلا حتف»و )١/ 712١(« راطعلا نبال «ةدمعلا حرش

 «يرابلا حتف»و «(07 :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و «؛ 6 /1

 .(۱۹۸ /7) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «(751/ )١/ رجح نبال
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 مجاب!

 بارتلاب نيديلاو هجولا حسم :اعرشو «دصقلا :[ةغل] مميتلا

 . صوصخم هجو ىلع

 نع لدب وهو «عامجإلاو ةرتاوتملا ةنسلاو باتكلاب تباث وهو

 .ءاملا ةراهط

 الف «حيحصلا ىلع هجو لك نم ءاملا ةراهط مكح :همكحو

 .تقولا جورخب لطبي

 ةراهط يف امك ؛ هنود امو هقوف امو هحابتسا ‹ءيشل مميت نمو

 . ءاملا

¥ ¥ * 
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 الجر ىَأَر كي ہللا َلوُسَر نأ : هڪ ٍنْيَصُح ِنْب نارْمِع ْنَع ۳
 يف َيَلَصم نأ َكَمَتم اَم آلف اي» :َلاقف ءمْوَقلا يف َّلَصُي مَ الَُِْم
 َكْيلَع» :َلاَق ام الو ٌةَبَتَج يئباَصَأ !هللا َلوُسَر اي :َلاقف ««؟مؤَقلا
 . كيفك هن انقلاب

 نأ» :نيصح نب نارمع ثيدح يف مميتلا باب يف هلوقو

 مميتلا :باب «مميتلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو .هل ظفللاو ء(١١۳) مقر «ةبرض

 .(545؟) مقر «ةتئافلا ةالصلا ءاضق : باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا

 575(2 /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و ۱۹١(« /0) يوونلل «ملسم حرش»و

 ء(١١١ /۲) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )1/ 23١9(.«

 نبال «يرابلا حتف»و «(۲۳۷ /۱) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 ةدمعاو )١/ ٤٤۸(« رجح نبال «يرابلا حتف»و 98(2 ٠۷١ /۲) بجر

 .(777 )١/ يناكوشلل «راطوألا لين»و «(75 /5) ينيعلل «يراقلا

١6 



 .خلإ 2 . موقلا يف لصي مل ًالزتعم ًالجر ىأر لكي يبنلا

 .دحاو مامإب ةقفرلل ةالصلا بابحتساو «مميتلا ةيعورشم : هيف

 . مكحلاب فرعيو «روذعم لهاجلا نأ : هيفو

 . «كيفكي هنإف ؛ديعصلاب كيلع» : هلوقو

 نم ضرألا هجو ىلع دعاصت ام لكب مميتلا “ىزجي نأ :هيف

 .رابغ هيف نكي مل ولو «هريغ وأ بارت وأ لمر

 .ربكألاو رغصألا ثدحلل مميتي هنأ : هيفو
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 يناثلا تيرا

 يف لي يتلا يتعب :َلاَق هه رساي نب ِراّمَع ْنَع - (۳۷) سس و
 ُعَرَمَت امك ٍديِعَّصلا يف ُتْغَوَمَتَف ؛َءاَملا جا ْمَلَف «ُتْبَتْجَأَت ِةَجاَح
 كيفك اَمّنِإَ : َلاَقَق هَل َكِلَذ ُتْرَكَذَف يب ىنا ْتْيتأ مث هادا

 . ةهَهْجَوَو هوْيَفَكَرِهاَظو ءِنيِمَيلا ىلَع َلاَمّشلا َحَسَم

 مميتلا :باب «مميتلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 :باب «ضيحلا : باتك يف ملسمو «رخأ عضاومو )۳٤١(« مقر «ةبرض

 .هل ظفللاو «(754) مقر «مميتلا

 ةضراع»و «(۹۸ )١/ يباطخلل «نئسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(۲۳۹ )١/ يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرش»و )١/ 5١17(: يبطرقلل «مهفملا»و «(۹ 0)

 مالعإلا»و )١/ ١١١(« قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و 2205 /0

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ٠١١(« /۲) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 حتف)و ٤۳(« /۲) بجر نبال «يرابلا حتف»و )١/ ١( راطعلا نبال

 «(۱۷ /5) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و :(555 )١/ رجح نبال «يرابلا

 . (”77 )١/ يناكوشلل «راطوألا لين»و ؛«(45 )١/ يناعنصلل «مالسلا لبس»و

١٠6 



 دجأ ملف «تبنجأف» :رساي نب رامع ثيدح يف هلوقو

 . خلإ 2. . .ءاملا

 «ةدحاو ةبرض هنأو «ربكألاو رغصألا ثدحلل مميتلا نأ :هيف

 هجولا حسم بجي هنأو «ربكألا ثدحلا يف بيترتلا بجي ال هنأو

 ولو ءروذعم وهف «دهتجا اذإ ناسنإلا نأو «عوكلا ىلإ نيديلاو

 . أطخأ
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 ا ماو
 ُتيِطْعَأ» :َلاَق فلكي لا ذأ :

 ةَريِسم ٍبْعُولاِب ُتْرِصَن يق هيل نبأ ل لهن ل تدع

 يتم ْنِم ٍلُجَر اُ اروُهْطَو اًدِجْسَم م ضْرَألا ىل ْتَِعْجَو ءرْهش

 8 ل لجن ملو م «مئاتغلا يل كلا ٌلَصُيِلَف ةَآلّصلا ُهْتْكَردَأ

 اح همْؤق ىلإ ْثَعْبُي نبل ٌناكَو ةعافشلا ُتيِطْعَأَو يلق

 Or ةَماَع سالا ىلإ ُتِْعُب

 ص

 اف

 )١( * مقر «مميتلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت )۳۲۸(«

 عضاومو دجاسملا :باتك لوأ يف ملسمو ءرخأ عضاومو «هل ظفللاو

 مقر ءةالصلا )٥۲۱(.

 ٤٤١(« /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و 2(” /0) يوونلل «ملسم حرشاو

 ء(١١٠ /۲) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )١/ ١١(«

 بجر نبال «يرابلا حتف»و «(559 )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 حرط»و ٥٤(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا حرش ىلع تكنلا»و )0/ ١5(.«

 = )٤۳٦⁄١(« رجح نبال «يرابلا حتف»و 23١« 5 /؟) يقارعلل «بيرثتلا
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 دحأ نهطعي مل اًسمخ تيطعأ» : هه رباج ثيدح يف هلوقو

 نكت مل هذه :«رهش ةريسم بعرلاب ترصن :يلبق ءايبنألا نم
 هنيب ناك اذإف «هب هللا هدمي ميظع دنج وهو «هلبق ءايبنألا نم دحأل

 ءهئادعأ بولق يف بعرلا هللا عقوأ «لقأف رهش ٌةفاسم ودعلا نيبو

 بابسأل نيملسملا ىلع نيكرشملا ةلادإ نم عقي ام اذه يفاني الو

 اذه نم هي هتمألو ءدحأ موي عقو امك ؛ىلاعت هللا اهدارأ مكحو

 نوعيضي ام ردقبف «مهسفنأ لبق نم الإ نوتؤي الف «هل مهعابتا بسحب
 نَمَوُدَسَأ كبَسَح# : ىلاعت لاق اذهلو ؛رمألا اذه نم مهتوفي عئارشلا نم

 . ةيافكلا لصحت عابتالا ردقبف «[14 :لافنألا# تينمّؤْمْلَنِم َكَعَنَب

 لجر اميأف ءاروهطو ادجسم ضرألا يل تلعجو» :هلوقو
 هدنعف» :تاياورلا ضعب يفو ««لصيلف ةالصلا هتكردأ يتمأ نم

 يف ءاملاب الإ نولصي ال انلبق ممألا تناكو ««هروهطو هدجسم

 ديعي نأ همزل «عجر مث «مهدحأ رفاس اذإف .ةصوصخم عضاوم

 . تاولصلا نم هتاف ام عيمج

 .رابغ هل سيل ام ىتح ءيش لك يف مميتلا زوجي هنأ : هيفو

 . ةراهطلا ضرألاب لصألا نأ : هيفو

 يهنلا درو نكل «ناك عضوم يأ يف ةالصلا زوجت هنأ :هيفو

 ء(۳٩ )١/ يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(۷ /5) ينيعلل «يراقلا ةدمعاو =

 .(175 /۲) يناكوشلل «راطوألا لين»و

 هم ١



 ناتتفالا ىلإ ةليسو اهنأل ؛ةربقملا : يهو «عضاوم يف ةالصلا نع

 مل ولو «ةربقملا ىمسم يف لخدي ام لك اهيف لخديو «ىتوملاب
 . هيف ربقي

 . ةسجنلا عضاوملا : يناثلا

 تسيلو ءاهيف ةالصلا حصت الف ؛لبإلا نطاعم :ثلاثلا

 . ءوضولا ضقنب اهمحل صخ امك كلذب تصخ نكل «ةسجنب

 «نيطايشلل ىوأم هنأل ؛ هيف ةالصلا حصت الف ؛مامحلا : عبارلا

 .هامسم يف لخديام لکو .هحطس :مامحلا يف لخديو

 ةعراقو «ةرزجملاو «ةلبزملا يف ةالصلا ةحص يف فلتخاو

 امأو ءىلوأ اهيقوتف «لك ىلعو «ةبعكلا لخاد ضرفلاو «قيرطلا
 لوقلاو ءاهيف حصتف «قيرطلا ةعراقو ةلبزملاو ةرزجملا حطس
 . اذج فيعض ةحصلا مدعب

 .ريغلا قحل هيف ةالصلا حصت الف «بوصخملا عضوملا امأو

 اضيأ اذه «يلبق دحأل حت ملو «مئانغلا يل تلحأو» :هلوقو

 لامكو «مهفعض نم ملع امل مهب هللا نم ةمحر ؛ةمألا هذهب صاخ

 لعجو» : اهب لاق دقو «منغملا لجأل نولتاقي ال مهنأو «مهصالخإ

 نإف «منغملا نوعمجي انلبق ممألا تناكو ««يحمر لظ تحت يقزر

 .هلكأت مل «لبقي مل نإو «هتلكأف «ءامسلا نم ران تلزن «لبق

 يهو ؛هب ةصتخملا :كلذب ينعي «ةعافشلا تيطعأو» : هلوق

1٦ 



 «مدآ :ءايبنألا عجارتي ام دعب ؛فقوملا لهآ يف ىمظعلا ةعافشلا

 فک اًدمحم قلخلا يتأي مث «ىسيعو «یسومو «ميهاربإو «حونو

 ىضقي ىتح فقوملا لهأ يف عفشيف ««اهل انأ ءاهل انأ» :لوقيف

 هدمحي يذلا دومحملا ماقملا وه اذهو ‹ مهیف هللا هعفشيف ‹ مهنيب

 .نورخآلاو نولوألا هيف

 ءرانلاو ةنجلا نيب ةرطنق ىلع اوفقو «طارصلا اوربع اذإ : ةيناثلا

 «مهل حتفيف مهل عفشيف ءاقلغم ةنجلا باب نودجيف ءاوقنو اوبذهف
 .اهلوخد يف مهل نذؤيو

 .هب ناتصاخ ناتعافشلا ناتاهو

 اهلخد نميفو ءاهلخدي ال نأ رانلا قحتسا نميف ةعافشلا امأو

 . مهئابآ يف نوعفشي لافطألا كلذكو «ةماع يهف ءاهنم جرخي نأ

 .ةصاخ هموق ىلإ ثعبي يبنلا ناكو» : هلوق : ةسماخلا ةيصاخلا

 نجلاو «مجعلاو برعلا ىلإ لوسر وهف ««ةماع سانلا ىلإ تثعبو
 قلخلا راشتنا ةلقل ؛ةفداصم عقو ام اذه يفاني الو «سنإلاو

 وهو «نيعمجأ قئالخلا ىلإ هللا لوسر إب دمحمف «حون ةلاسر نم

 ها/ ١





 : «ضيحلا باب» : هلوق

 ءدلولا ءاذغ ةمكحل هللا هقلخ «ةَّلبجو ةعيبط مد : ضيحلا

 قلع «هللا نم ةمعن وه لب ءاضرم سيلو ؛ةحصلا ىلع ةمالع وهو
 ضيحت ال يتلا ىثنألا اذهلو «دلولا ءاذغو «ددعلا مكح هيلع

 «هل ًءاذغ فرصناو «ضيحلا مد عطقنا ءدلولا قلخ اذإو ءدلت ال

 .نييدثلا نم هب ىذغتي اتبل بلقنا «دلولا جرخ اذإف

 ءاّمكح الو «ّىنعم ال «ضيحلا مدك سيل ةضاحتسالا مدو

 .امهنيب كك هللا لوسر قرف اذهلو

¥ ¥ ¥ 
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 لوألا ثيدحا

 يبأ تنب ةّمطاف نأ :- اهنع هللا يضر - ةشئاع ْنَع )9*( 
 هه ام س و 5 ل ع ر 45202 5

 ُنهطأ الف ‹«ضاَحَتْسأ ينإ : تلاقف ۰ ّيببنلا ِتلأَس شبح

 ردق ةالصلا يعد نكلو ؛قْرِع كلذ نإ ءال» : لاق ؟ةالّصلا عدأفأ EEG له ا م 20 ل جي 2
 ر 0 و E ت و هَ /

 . "”(يلصَو ١ يلستغ مث ءاهيف نيضيحت تنك يتلا ماّيألا

 ه ص يس هم رس ےس 04 ت

 يكرتاف ءةضْيَحلا تلبقأ اَذإَف ءدَضْيَحلاِب َسْيَلَو١ "”:ةياور يفو
 . «يلصو «َمَّدلا ِكنَع يلسغاف ءاهُّرْدَق َبَمَد اذإف ةَالَّصلا

 تضاح اذإ :باب «ضيحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 .هل ظفللاو .ء(۳۱۹) مقر ء«ضيح ثالث رهش يف

 يف :داز مل يردأ ال :(556 )١/ :«ماكحإلا ىلع ةتيشاح» يف يناعنصلا لاق (۲)

 قايس يف «ةضاحتسالا : باب يف اعم «نيحيحصلا» يف ظفللا اذه نإف ؛ ةياور

 قفل هنأ ىلإ ريشي هنأكو «ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه قيرط نم دحاو

 «ضيحب سيلو» : ظفلب مدلا لسغ : باب يف يراخبلل «معن ءاهنم تاياور نع

 . «مدلا كنع يلسغاف «تربدأ اذإو «ةالصلا يعدف «كتضيح تلبقأ اذإف

 = )٠١(« مقر «ةضاحتسالا :باب «ضيحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۳)

١ 



 ضاحتسا ينإ» : شيبح يبأ تنب ةمطاف ثيدح يف هلوقو

 .خلإ 2...قرع كلذ نإ ءال :لاق ؟ةالصلا عدافأ ءرهطأ الف

 . «ةضيحلاب تسيلو» : ىرخألا ةياورلا يفو
 قبطأ مث «ةداع اهل ناك اذإ ةأرملا نأ : ثيدحلا اذه يفف

 سلجت اهنإف «ةضاحتسالاو ضيحلا مد نيب زيمت ملو .مدلا اهيلع

 .اًرمتسم مدلا ناك ولو «يلصتو «لستغت مث ءاهتداع مايأ ردق

 ؟سلجت امهيأب ءزييمت اهلو «ةداع اهل ناك اذإ اميف فلتخاو

 .اهتداع مايأ سلجت اهنأ : دمحأ بهذم نم روهشملا

 ةضاحتسملا :باب «ضيحلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاوم يفو «هل ظفللاو =

 .(۳۳۳) مقر ءاهتالصو اهلسغو

 «راكذتسالا»و «(85 )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم ٭

 يكلاملا يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(۳۴۷ )١/ ربلا دبع نبال

 (مهفملا»و ١15(. /؟) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و .(۹۷ )١/

 ةدمع حرشاو ١١(« /5) يوونلل «ملسم حرش»و )١/ 04٠(« يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )١/ ١7١(« قيقد نبال «ماكحألا

 ء(۸١۲ )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ۱۷١(« /؟) نقلملا

 «ةدمعلا حرش ىلع تكنلا»و «(591 )١/ بجر نبال «يرابلا حتف»و

 ةدمعاو ,:(5094 )١/ رجح نبال «يرابلا حتف»و ٥١(. :ص) يشكرزلل

 لين»و «(57 )١/ يناعنصلل «مالسلا لبس»و ١51١(« /۳) ينيعلل «يراقلا

 .(587 )١/ يناكوشلل «راطوألا

١5١ 



 «ةحيحصلا ىهو «”زييمتلاب لمعت اهنأ :ةيناثلا ةياورلاو

 . مالسإلا خيش رايتخا اهنأ : رهاظلاو

 ةداع ىلإ رظنت اهنإف «زييمت الو ةداع اهل نكي مل اذإ امأو

 اهلثمو ءاهسلجتف ءاهتادجو اهتاوخأو اهمأك ؛اهبراقأ نم ءاسنلا

 . ةأدتبملا

 «هرخآ الو .هلوأ يف ال ؛ نسب دحي ال ضيحلا نأ : حيحصلاو

 .ةليلو موي ال .هلقأل دح الو ءاهريغ الو «نيسمخ الو ءعست ال

 لقأ الو «رشع ةسمخ ال .هرثكأل دح الو ءرثكأ الو لقأ الو

 ‹تلستغا ءاهنع عطقنا اذإف «تسلج «مدلا تأر ىتمف «رثكأ الو

 «فاصنإلا» ء(١۲۷ )١/ ۲۷١ «عورفلا» «(559 )١/ «ةدمعلا حرش :عجار )١(

 . TT) "كه /ط)

 ىلع ةداعلا ميدقت ىلع لدت «ىواتفلا عومجم» يف مالسإلا خيش تارابع (۲)

 ول نوعزانتم مهنكل» :(558 /؟١) «ىواتفلا عومجم» يف لاق «زييمتلا

 «ةداعلا ىلع زييمتلا مدقت لهف ءرمحألا نم دوسألا مدلا زيمت ةزيمم تناك

 بهذم وهو «ةداعلا ىلع زييمتلا مدقي نم مهنمف ؟زييمتلا ىلع ةداعلا مأ

 وهو «ةداعلا مدقت اهنأ :يناثلاو . نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو «يعفاشلا

 . .٠ . . ثيدحلا رهاظ

 ءاهتداع ىلإ درت ةضاحتسملاو» :لاقف ءرخآ عضوم يف كلذب حرص دقو

 «ىواتفلا عومجم» .«. . .ءاسنلا تاداع بلاغ ىلإ مث ءاهزييمت ىلإ مث

(4/ ۹). 
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 ,2"!هالسإلا خيش رايتخا اذهو «ةضاحتسا مد نكي مل ام تدبعتو

 . صوصنلا هيلع لدت يذلا وهو

 . "””(لوقلا اذهب الإ لمعلا ءاسنلا عسي الو» :«فاصنإلا» يف لاق

 . سجن مدلا نأ : هيفو

 .ةالصلا طورش نم هنأو «ةساجنلا ةلازإ بوجو : هيفو

 )١( «ىواتفلا عومجم» :عجار )۱۹/ ۲۳۷(« )۲۱/ 571(.

 )۲( «فاصنإلا» )۱/ ۳۷۲(.

۳ 



 لستغت نأ اَهَرَمأَف ءَكِلَذ ْنَع لكي هللا َلوُسَر ْتَلَأَسف «نينس َعْبَس

 . "ةدلَّص لكل

 عبس تضيحتسا ةبيبح مأ نأ» :ةشئاع ثيدح يف هلوقو

 قرع :باب «ضيحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 : باب «ضيحلا :باتك يف ملسمو «هل ظفللاو )575١(. مقر «ةضاحتساللا

 .(775) مقر ءاهتالصو اهلسغو ةضاحتسملا

 «راكذتسالا»و «(85 )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم »

 «(۱۷۸ /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )١/ ۳٤١(« ربلا دبع نبال

 ‹«(۲۲ /5) يوونلل «ملسم حرش»و )١/ ٥۹۲(« يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )١/ ١75(« قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشالو

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ١97(«, /۲) نقلملا نبال «ماكحألا

 نبال «يزابلا حتف»و «(075 )١/ بجر نبال «يرابلا حتفاو 55351(.2)

 ٠١(. /7) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )١/ ٤۲١(« رجح

٤ 



 .فوع نب نمحرلا دبع ةجوز شحج تنب ةنمح : هذه ةبيبح مأ
 . لَو هللا لوسر ةجوز نينمؤملا مأ نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ تسيلو

 «ضيحلا ةدم يضم دعب :يأ ؛«لستغت نأ اهرمأف» :هلوقو

 «فرعي دوسأ ضيحلا مد» نأ «ننسلا» يف يذلا ثيدحلا يف اذهلو

 :انلق اذهلو لَك لاق امك وأ ««يلصو يلستغاف «بهذ اذإف

 وأ «ةداعلا نع داز ول «هب لمعت ءزييمت اهل ناك اذإ هنأ : حبحصلا

 ىلع لب ءاًبوجو سيل «ةالص لكل لستغت تناكف» :هلوقو

 ؛ةالص لكل لستغت نأ اهرمأف : «نئسلا» يفو «بابحتسالا هجو

 . "ةعبرألا ةمئألا بهذم وهو ءاّبابحتسا : يأ

 نأ اهل هلي هرمأ نأ كشأ ال :- ىلاعت هللا همحر  يعفاشلا لاق

 ."”بابحتسالا هجو ىلع ةالص لكل لستغت

# ¥ * 

 «ةالص لكل أضوت :لاق نم :باب «ةراهطلا :باتك يف دواد وبأ هجرخأ (۱)
 ضيحلا مد نيب قرفلا :باب «ةراهطلا :باتك يف يئاسنلاو )۳٠٤(« مقر

 .(3517 ل7 2.315 )7١10: مقر «ةضاحتسالاو

 (مألا» ء(١١٠ )١/ «يودعلا ةيشاح» ء(۱۷۹ )١/ «ريدقلا حتف» :عجار (؟)

 )١/ ۸٤(. «ىهتنملا حرش» ۸۰(۰ ۰۷۹ /۱)

 .فرصتب )١/ ۰۷۹ ۸١(. «مألا» (۳)
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 لسّتغأ ثنك :ْتَلاَق «- اًهْنَع هللا ضر - ةشئاع ْنَع )4١(- رو هو نإ i ے9 ن ص 2 وي
 a 9 2 و 2 ا 5585 03 ر

 ءرزتأف « ينُرُمأَ ناكف بنج انالك ؛ٍدحاو ٍءانإ نم ليي ّيبنلاو نأ

  ٌفكَتْعُم وهو ؛ ىلإ ُهَسَأَر جرْخُي ناكو ءْضْئاَح انو ؛ ينرشاَبيف

 .'”ضئاح انأو ؛ةلسغأف * اح نأ و لسا

 ةرشابم :باب «ضيحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 : باب ‹«ضيحلا :باتك يف ملسمو «هل ظفللاو .(22540) مقر «ضئاحلا

 ضئاحلا عم عاجطضالا :بابو .(0 مقر «رازإلا قوف ضئاحلا ةرشابم

 .(۲۹۷) مقر «دحاو فاحل يف

 ء(۱۳۹ /۲ )١/ ۰۸٤ يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و ء(۳۲۹ )١/ ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 ء١١٠١ /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )١/ ۲۱٤ ۳/ ٠٠۹(.

 يوونلل «ملسم حرشاو »)000 ١١/ يبطرقلل «مهفملا»و 2(

 مالعإلا»و )١/ ١55(« قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و 175(2 )١/

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ١97(« /۲) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 ء(١٠٤ )١/ بجر نبال «يرابلا حتف»و «(754 )١/ راطعلا نبال

 = يقارعلل «بيرثتلا حرط»و «(57 :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

١55 



 نم لك هللا لوسرو انآ لستغأ تنك» : ةشئاع ثيدح يف هلوقو

 . «بنج انالك ءدحاو ءانإ

 ىربكلا ةراهطلا ءام يف ةأرملاو لجرلا كارتشاب سأب ال هنأ : هيف

 . ىرغصلاو

 له «ثدح نع ةلماك ةراهطل ةأرملا هب تلخ اذإ اميف فلتخاو

 ؟ال مأ لجرلا رهطي

 ىدحإ روهط لضفب رهطت يب هنأل ؛هب سأب ال هنأ : حيحصلا

 (7(بِنجُي ال ءاملا نإ» :لاقف «بنج ينإ !هللا لوسر اي :تلاقف «هئاسن

 .مدقت امك

 .خلإ 2١ . .رزتأف ينرمأي ناك» : اهلوقو

 كلذو «ةرسلا قوف اميف ضئاحلا ةرشابمب سأب ال هنأ : هيف

 . عامجإلاب

 مهضعب نإ ىتح ءاهنوبرقي الو «ضئاحلا نوبنجتي دوهيلا ناكو

 مالسإلا ءاجف ءاهئطو نم نوفكنتسي ال ىراصنلا ناكو ءاهنكاسي ال

 .هنود ام ةحابإو «ىذألا ةرشابم ميرحتب  دمحلا هللو -

 هنأ :حيحصلا ؛ءطولا نود ةرسلا تحت ام ةرشابم يف فلتخاو

 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )١/ 15٠7(2 رجح نبال «يرابلا حتف»و «(۸۷ /۲) =

 . (6با"ا" )١/ ىناكوشلل «راطوألا لین»و «(7568 /۳)

 . ةبانجلا باب نم يناثلا ثيدحلا حرش يف هجيرخت قبس (1)
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 نأ كشوي «ىمحلا لوح ىعر نم نأل ؛ىلوأ هنم زرحتلاو «مرحي ال

 انأو هلسغأف «فكتعم وهو ىلإ هسأر جرخي ناكو» :اهلوقو

 . «ضئاح

 يا هيي

 /١41[. :ةرقبلا]# َنوُمِكَدَع سنو شور شنا و : ىلاعت هلوق نأ : هبفو

 .هيعاودو ءطولا :ةرشابملاب دارملا نأ «خلإ

 دارملاف ءءاسنلا ىلإ تفيضأ ةرشابم لك :مالسإلا خيش لاق

 .ةوهشل ةرشابملا وأ ءءطولا :اهب

¥ ¥ ¥ 

 . فرصتب ( )7١/ «ىواتفلا عومجم» كلل
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 اک هلا ُلوُسَر ناک : ثّلاق «- اًهْنَع هللا ىِضَر - ةشئاع ْنَع -(41)
 2 ع هر £ ل و 3 00 0

 . 20(نآرقلا ًارقيف «ضئاح انو « يرجح ىف ء کی

 ء ركتي لي هللا لوسر ناك» :اًضيأ ةشئاع ثيدح ىف هلوقو

 . «ضئاح انأو نآرقلا أرقيف « يرجح ىف

 هل ةناهإ هيف سيل ةلاحلا هذه ىف نآرقلا ةءارق نأ :هيف

SN, 

 ةءارق :باب «ضيحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 ملسمو ءرخأ عضاومو «(۲۹۳) مقر «ضئاح يهو هتأرما رجح يف لجرلا

 مقر «دحاو فاحل يف ضئاحلا عم عاجطضالا :باب «ضيحلا : باتك يف

 . «نآرقلا أرقيف «ضئاح انأو . . .» :هدنع نأ الإ ءهل ظفللاو )٠١(«

 ء(۳١١ /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 5١١(2, /۳) يوونلل (ملسم حرش :رظناو .( 069 /۱) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )١/ ١77(«2 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١٠٠ /۲) نقلملا نبال ؛ماكحألا
 نبال «يرابلا حتف»و «(507 /۱) بجر نبال «يرايلا حتف»و «(۲۷۳ /۱)

 .(571 /۳) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ء(١١٤ /1) رجح
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 سماد يرحل

o args o2ا  asاهنع هللا يضر ةشئاع ثلأَس :ثلاق «ةذاَّعُم ْنَع - )٤۳( وو 2  . 
 aS 2 0-1 Er سو هَ FEE e2 و 2

 : تلاقف ؟ةالّصلا يضقت الو ‹موصلا يضقت ضئاَحلا لاب ام : تلقف
 i و 0 7 5 5 5 E 9 ا

 :تلاق «لأسأ ينکلو ‹ةّيرو رحب تسل :ثلقف ! ؟ِتنأ ةّيرورحأ

 ص رس 2 رس
 6 e e هَ دما عمت اا ا ا
 . ةالصلا ءاضقب ٌرَمْؤَن الو .موصلا ءاضقب َرَمْؤَنَف .كلذ انبيصُي ناك

 يضقت ال :باب «ضيحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت « )١(

 بوجو :باب «ضيحلا :باتك يف ملسمو )٠١(« مقر «ةالصلا ضئاحلا

 لاق «هل ظفللاو )٠١(« مقر ءةالصلا نود ضئاحلا لع موصلا ءاضق

 يف ينغلا دبع هلعجو 654 )١/ «ريبحلا صيخلتلا» يف رجح نبا ظفاحلا

 ٌضرعت يراخبلا ةياور يف سيل هنأ الإ «كلذك وهو «هيلع اقفتم «ةدمعلا»
 . موصلا ءاضقل

 ء(۱۸۳ /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم ٭

 )١/ ۲١١(« يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و ء(١۹٥ )١/ يبطرقلل «مهفملا»و

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو ۲١(« /5) يوونلل «ملسم حرش»و

 ؛(١5 4 /۲) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )١/ ١78(«

 - نبال «يرابلا حتف»و )١/ ۲۷٤(« راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 ل ۰



 نم : يأ ؛«!؟تنأ ةيرورحأ» : ةيودعلا ةذاعم ثيدح يف هلوقو

 «ةرصبلا برق ءارورح يف مهجورخ لوأ ناكو «نيتئعتملا جراوخلا

 لمتحي اهلاؤسو ءاهتباجأ «لاؤسلا الإ اهدصق سيل اهنأ تأر املف

 دقف ءمكُحلا نع ناك نإف «ةمكحلا نع وأ «مكُحلا نع وه له

 مل نإو «هللا رمأل يربصا :لوقت يهف ةمكحلا نع ناك نإو ءاهتباجأ

 ؛ةالصلا ءاضق قشي هنأ : كلذ يف ةمكحلا نمو «ةمكحلا ام يملعت

 :اًضيأو «موصلا فالخب ؛تارم سمخ ةليللاو مويلا يف رركت اهنأل

 يف هنإف ؛موصلا فالخب ؛ةالصلا نم اهتاف ام اهرهط يف ضاتعتف

 لا

 حتف»و «(08 :ص) يشكرزلل «ةدمعلا حرش ىلع تكنلا»و )١/ ٥١١(« بجر =

 لين»و )۰ /۳) ينيعلل «يراقلا ةدمعاو )١/ ١)c رجح نبال «يرابلا

 . (”05 )١/ يناكوشلل «راطوألا
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 تالاب

 : (تيقاوملا باب «ةالصلا باتك» : هلوق

 ةمتتخم «ريبكتلاب ةحتتفم ةصوصخم لاعفأو لاوقأ :ةالصلا

 . ميلستلاب

 رفك اهبوجو دحج نمو «نيتداهشلا دعب لامعألا لضفأ يهو

 . عامجإلاب

 : "”روهمجلاو «دمحأ لاقف ؛ًانواهت اهكرت نم رفك يف فلتخاو

 «ثيدحلا باحصأ روهمجو «فلسلا رثكأ :روهمجلاب دصقي خيشلا لعل )١(

 «ىواتفلا عومجم» يف - ىلاعت هللا همحر - ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 رثكأو «نالوق هيف ؟اقساف اًملسم وأ اًرفاك لتقي لهو» :(۳۰۸ /۲۵)

 دحج اذإ امأ ءاهبوجوب رارقإلا عم هلك اذهو ءارفاك لتقي هنأ ىلع فلسلا

 . «نيملسملا عامجإب رفاك وهف ءاهبوجو

 انيكح دق» :(975) «ةالصلا ردق ميظعت» يف يزورملا دمحم وبأ لاقو

 اوجتحا ام ةلمج انيكحو ءادمعتم ةالصلا كرات اورفكأ نيذلا ءالؤه ةلاقم

 بهذم لك دنع لوق وهو ««ثيدحلا باحصأ روهمج بهذم اذهو «هب
 = :ةالصلا كرات مكح يف فالخلا» ةلاسر عجار «ةعبرألا بهاذملا نم

1o 



 اوناك : قيقش نب هللادبع لاق اذهلو «ةباحصلا عامجإ وهو «رفكي

 حيحصلا وه لوقلا اذهو «"ةالصلا الإ رفك هكرت اًئيش نوري ال

 . صوصنلا هيلع تلد يذلا وهو «هب الإ لوقلا يغبني ال يذلا

(1) 

(۲) 

 . محازلا هللادبع روتكدلل «اهنم حجارلا نايبو «ءاملعلاو ةمئألا لاوقأل ضرع

 ءابيرق هجيرخت يتأيو «قيقش نب هللادبع :ةباحصلا نع عامجإلا لقن نمم

 «(۳۹١٠)و )١607( مقر يئاكلالل «ةنسلا حرش» يف امك يرصبلا نسحلاو

 «ديهمتلا»و 2459١ «ةالصلا ردق ميظعت» ىف امك هيوهار نب قاحسإو

 «ةالصلا ردق ميظعت» يف يزورملا رصن نباو .(۲۲۰ /) ربلا دبع نبال

 (ةدمعلا حرش» يف ةيميت نباو «.(557 /7) «ىلحملا» يف مزح نباو )4١(«

 )٤۷(. «ةالصلا» باتك يف ميقلا نباو ) ۷١(.

 يف يوونلا هححصو ٠١(« /65) ةالصلا ريغ ظفلب يذمرتلا هجرخأ

 ينابلألاو »)17 /5 «عومجملا» يف اذكو )٤١(« «نيحلاصلا ضاير»

 رصن نبا هجرخأ هنع هانعمبو )٥٦٤(« «بيهرتلاو بيغرتلا حيحص» يف
 c(7 : ص ) (TV) «ناميإل» : یف ةبيش ىبأ نباو c(۸) يزورملا

 )54/1١(. «فنصملا» يفو
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 لوألا تيدا

 دا

 سايإ نب ُدْعَس :ةُمْساَو «ّينايشلا وِرْمَع يب ْنَع-(44) وم 20 ر

 o ىلإ هِي راشو - رادلا ِهِذَه ُبِحاَص يث د

 ةَالَّصلا» :َلاَق ؟ كك ہا ىلإ بح أ لمعلا يأ : كي يلا ُتْنََس لَ

 ؟ّيأ هٿ :ُتْلَق ؛«ِنْيَدِلاَولا ر ربا : لاق ؟يَأ مٿ :ُتْلَق ««اهتقر 1

 ولو ب هللا ل وسر نهب يبد : لاق ءهللا ٍليِبَس يف داهجلا» : لاق
 ص و

 يندازل .هتدزتسا VV AE) ل

 لضف :باب «ةالصلا تيقاوم :باتك يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 «ناميإلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو 22050 5) مقر ءاهتقول ةالصلا

 )۸٥(. مقر «لامعألا لضفأ ىلاعت هللاب ناميإلا نوک نایب : باب

 )١/ ۲۸٤ يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 «مهفملا»و 20759 )١/ ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و .(95 ۸

 ةدمع حرشاو «(۷۲ /۲) يوونلل «ملسم حرش»و ء(۲۷۸ )١/ يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )١/ 17١(« قيقد نبال «ماكحألا

 ىلع تكنلا»و ء(۳۹ /۳) بجر نبال «يرابلا حتف»و 75١7(« /۲) نقلملا

 = «(4 /۲) رجح نبال «يرابلا حتف»و ٦١(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا
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 هذه بحاص ينثدح) : ينابيشلا ورمع يبأ ثيدح يف هلوقو
 تلأس :لاق « دوعسم نب هللادبع راد ىلإ هديب راشأو - رادلا

 ىلع ةالصلا» :لاق ؟كك هللا ىلإ بحأ لمعلا يأ :ِةلك يبنلا

 .لامعألا لضفأ اهنأ يف صن اذه :(«اهتقو

 ىلاعت نرقي ام اًريثك اذهلو «(«نيدلاولا رب» : لاق ؟يأ مث : تلق)

 . ىلاعت هللا قح دعب قوقحلا دكآ وهو «نيدلاولا ربو ديحوتلا نيب

 . («هللا ليبس يف داهجلا» : لاق ؟يأ مث : تلق) : هلوقو

 لامعألا نأ :ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم ىلع ليلد :اذه يفو

 ظ را كلذ نلف تلو انيك ااف بكاره

 ؛؟ ةديو كح هار لافت هةل ةئيض كابتإ :اضبأ هو
 ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم وهو «ةنسلاو باتكلا كلذ ىلع لد امك

 .©ةيرعشألاو ةيمهجلل افالخ

 هنأ هنم للك ملع امل : يأ ؛«يندازل «هتدزتسا ولو» :هلوقو

 . هاذ ملعلل لهأ

 . 271 /۸) يناكوشلل «راطوألا لين»و ١7(« /0) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و =

 )١( :ص) ؛هداقتعالا ةعمل» :عجار ١59(. «لوبقلا جراعم» )۲/ ٥۸۷(

 .اهدعب امو

 (داقتعالا ةعمل» 2071١1 :ص) زعلا يبأ نبال «ةيواحطلا حرش» :عجار (؟)

 ٦٤(. :ص)

١ 



(f٥)ناك ْدَقَل :ْتَلاَق « اًهْنَع هللا يضر - ةشئاَع ْنَع -  

 کک ۶ دهشیف حفلا وَلَصُي ةا هللا لر

 ٌدَحَأ َنُهفِرْعَي ام َنهِتوُيُب ىلإ َنْعِجْرَي م ٌَنِهِطوُرُمِب ِتاَعْملَتُم
 0 اعلا

 :باب «بايثلا يف ةالصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 يف ملسمو ءرخأ عضاومو )۳٠٠١(« مقر ؟بايثلا نم ةأرملا يلصت مك يف

 يف حبصلاب ريكبتلا بابحتسا :باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا :باتك

 .(550) مقر ءاهتقو لوأ

 «راكذتسالا»و .( 3” )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 )١/ ۲٠١(«‹ يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و ء(۴۷ )١/ ربلا دبع نبال

 يبطرقلل «مهفملا»و 504(«2 /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 «ماكحألا ةدمع حرشاو. "١57(« /0) يوونلل «ملسم حرش»و «(۲۹ /۲)

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )١/ ٠١۳(« قيقد نبال

 حتفاو 781(2/ )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(۲۲۹ /۲)

 )١/ ٤۸۲(« رجح نبال «يرابلا حتف»و «(775 /7) بجر نبال «يرابلا

 )١/ 57١(. يناكوشلل «راطوألا لين»و « / 4) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و
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 يلصي خلك هللا لوسر ناك دقل» :ةشئاع ثيدح يف هلوقو

 . خلإ «. . .ءاسن هعم دهشتف رجفلا

 نقيت اذإ اهتقو لوأ يف رجفلا ةالص ميدقت بحتسي هنأ :هيف

 ثيح نيملسملا عم ةالصلا نم عنمت ال ةأرملا نأ :هيفو

 هللا دجاسم هللا ءامإ اوعنمت ال» : ةي لاق امك نكلو ءروذحم ال

 .©20(نهل ريخ نهتويبو

 يتلا لاحلا هذه يف ىتح «ةباحصلا ءاسن راتتسا لامك :هيفو

 .اهيف نفرعي ال

 ةعمجلا دهشي مل نم ىلع له :باب ءةعمجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 ىلع ءاسنلا جورخ : باب «ةالصلا :باتك يف ملسمو )۹٠١(« مقر ؟لسغ

 ريخ نهتويبو» :ةدايزو «(557) مقر «ةنتف هيلع بترتي مل اذإ دجاسملا

 «ءاورإلا» يف ينابلألا اهححصو )١/ ۲٠١(« دواد وبأ اهجرخأ «نهل
.(AT /۲) 
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5 AHIR 

 ىَلَصُي لكي هللا ُلوُسَر ناک : لاق یشادْبَع نب رباج ْنَع ٤0(
 8 أ 0 0 95 8

 ْتَبَجَو اذإ برغَملاو «ةّيَقن ُسسْمشلاَو َرْضَعْلاَو ءةرجاهلاب َرْهظلا

 مهار اَذِإَو ءَلَجَع ءاوُعَمَتْجا ْمُهَآَر اَذِإ ؛ًاناَيحَأَو اناَيْحَأ َءاَشِعْلاو
 0١ 1 و TE 2 ره 2

 ."'ٍسلغب اًهيلَصُي ةي ٌبنلا ناك حبصلاو «رخأ ءاوؤطبأ

 تقو «ةالصلا تيقاوم :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* (۱)

 ءاورخأت وأ سانلا عمتجا اذإ ءاشعلا تقو :بابو «(015) مقر «برغملا

 :باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسمو .(60) مقر

 .(51557) مقر ءاهتقو لوأ يف حبصلاب ريكبتلا بابحتسا

 لامكإ»و )١/ 22١77 يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(١۲۷ /؟) يبطرقلل «مهفملا»و 51١(« /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو )٥/ ٠٤١(« يوونلل «ملسم حرش»و

 ء(۳٤۲ /۲) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(5"17 )١/

 نبال «يرابلا حتف»و ء(١۲۹ )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 «يراقلا ةدمع»و ٤١(« /۲) رجح نبال «يرابلا حتف)و ١1١(«2 /۳) بجر

 )١/ 5١5(. يناكوشلل «راطوألا لين»و «(07 /5) ينيعلل
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 ‹. . .رهظلا يلصي اإ يبنلا ناك» :رباج ثيدح يف هلوقو

 . خلإ

 لوزت نأ نيح نم اهتقو لوأ يف رهظلا ليجعت بحتسي هنأ :هيف

 اذإ» :ِْلكي هلوقل ؛اهب داربإلا بحتسيف ءرحلا ةدش يف الإ «سمشلا

 . «منهج حيف نم رحلا ةدش نإف ؛2)ةالصلا نع اودربأف ءرحلا دتشا

 .لاوزلا لظ دعب هلثم ءيش لك لظ ريصم ىلإ لاوزلا نم :اهتقوو

 .رصعلا ةالصب ريكبتلا بابحتسا :اًضيأ هيفو

 هيلثم ءيش لك لظ ريصم ىلإ رهظلا تقو جورخ نم :اهتقوو
 . سمشلا رارفصا ىلإ هنأ : حيحصلاو «لوق اذه «لاوز لظ دعب

 .برغملاب ركبي هنأ : هیفو

 رخآو «- سمشلا : ينعي - تطقس : يأ ؟«تبجو اذإ» : هلوقو

 . قفشلا بيغم :اهتقو

 اذإ - اهريخأتو ءاهيف نيمومأملا ةاعارم يغبني ءاشعلا نأ : هيفو

 نم :اهتقو لوأو «يتأي امل ؛لضفأ  نيمومأملا ىلع قشي مل

 ةدش يف رهظلاب داربإلا :باب «ةالصلا تيقاوم :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(
 «ةالصلا عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسمو (۷ .0175) مقر «رحلا

 يف رحلا هلانيو «ةعامج ىلإ يضمي نمل رهظلاب داربإلا بابحتسا :باب
 )5١16(. مقر «هقيرط
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 أ :حيحصلاو «لوق ىلع ليللا ثلث ىلإ رمحألا قفشلا بيغم

 . هفصن ىلإ

 اورفسأ» :ثيدح امأو «رجفلاب"”سالغإلا بحتسي هنأ : هيفو

 :- ةفينح وبأ مهنم - ةفئاط لاقف ««رجألل مظعأ هنإف ؛رجفلاب

 . سمشلا عولط ىلإ :اهتقوو اج اهريخأت بحتسي

 .نورفست ثيحب اهوليطأ :هانعم : مهضعب لاقو

 .رجفلا عولط اوققحت ىتح اولصت ال :هانعم : ليقو

 : ةشئاع ثيدح يف مدقت هنأل ؛لوألا نم نسحأ عمجلا اذهو

 تمدقل «عمجلا نكمي مل ولو «سلغلا ةدش يف اهنم فرصني ناك هنأ

 .اهمواقي ال «رجفلاب اورفسأ» : ثيدح نأل ؛ ثيداحألا هذه

 بيرغ يف ةياهنلا» ؛حابصلا ءوضب تطلتخا اذإ ليللا رخآ ةملظ :سلغلا )١(

 . (۳۷۷ /5) «ثيدحلا

 ةيشاح» ء(١۲۲ )١/ «ريدقلا حتف» «(١١؟5 )١/ «عئانصلا عئادب» :عجار (؟)

 . (۷۹ /۱) «قئاقحلا نيببت ىلع يبلشلا
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 ٌةياَرلا يرحم

 يبأو نأ ُتَلَحَد : لاق ءةم ةملَس نبراس لاهنولا يِأ ْنَع - 040
 هلي هللا ُلوُسَر ناک فيك : يب هَل لاق ءَّيِوَلْسألا ةَررَب يب ىلع
 ىَلوألا اًهَنوُعْدَت يلا ريجهلا يّلَصُب ناك :لاقف ؟ةبوتْكَملا يَّلَصُي

 ِهِلْخَر ىلإ انُدَحَ عجز من < َرصَعلا يلصُيو «ُسْمّشلا ضَحْذت َنيِح
 «برغَملا يف لاق ام تيسنو بح سْمشلاو ءةنيدَملا ىّصَقَأ يف

 رك ناو ,ةمعلا اهتم يلا ءاشملا ن رو نأ بكس ناكر
 َنيِح ةاَدَغلا ةَالَص ْنِم ليفني ناكو ءاَهَدْعَب َثيِدَحْلاَو ءاَهلْبَق مولا

 . "قولا ىلإ َنيسلابَرْفَبَو «ةَسيِلج ُلْجَلا فرغ

 تقو :باب «ةالصلا تيقاوم :باتك يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 : باتک يف ملسمو «رخأ عضاوم يفو «هل ظفللاو «(017) مقر ‹رصعلا

 رخأ عضاوم يفو )51١( مقر «برغملاو حبصلا يف ةءارقلا : باب ؛ةالصلا

 ء(١۲۷ )١/ يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ۲۷١(« /۲) يبطرقلل «مهفملا»و «(517 /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإو
 = قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو ٠٤١(« /5) يوونلل «ملسم حرشالو

۱۸٤4 



 انأ تلخد» :ةمالس نب رايس لاهنملا يبأ ثيدح يف هلوقو

 .خلإ 2١ . .يبأ هل لاقف «يملسألا ةزرب يبأ ىلع يبأو

 باوجلاو ؟اهتاقوأ نع وأ ءاهتفص نع وه له لمتحم هلاؤس

 :لاق هنأ الإ «هلبق يذلا لثم هيفو ءاهتاقوأ نع لاؤسلا نأ لدي

 الف «ةرمتسملا هلاحل ةياكح اذهو .«برغملا يف لاق ام تيسنو»

 تاولصلا عيمج يلصي هنأ :مدقت اممو ءاذه نم ملعو «ردانلاب ةربع

 يعاري كلذ عمو ءاهريخأت بحتسيف «ءاشعلا الإ «تقولا لوأ يف

 داربإلاكو «عمجك ؛ضراعل اهريغ ريخأت الإو «نيمومأملا لاح اهيف

 «لاق ام هلوق ليلدب ؛لاهنملا وبأ وه يسن يذلاو ءهوحنو رهظلا يف

 .برغملا تيسنو :لقي ملو

 نأ هملعو هيسن وأ ءائيش ملعي مل اذإ ناسنإلل يغبني هنأ : هيفو

 .هملعي ال اًئيش فلكتي الو «ملعأ ال وأ ءتيسن :لوقي

 لضفأ اهنأل ؛ةنسلاو باتكلا ظافلأ عابتا يغبني هنأ :هيفو

 لهجلا لصحي بيرغلا ظفللا ىلإ لودعلاو اهرجه يفو «ظافلألا

 ء(۴۳٠۲ /۲) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و = )١17/1١(,

 نبال «يرابلا حتف»و 590(2 )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 ةدمعاو ۲١(« /۲) رجح نبال «يرابلا حتفاو 28١ ٠٠١(2 /۳) بجر

 ليناو )١/ 227١8 يناعنصلل «مالسلا لبس»و )٥/ ۳٤(« ينيعلل «يراقلا

 )١/ 5١5(. يناكوشلل «راطوألا
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 بارعألا مكنبلغي ال» : يب يبنلا لاق اذهلو «ةنسلاو باتكلا ظافلأب

 اهنومسيف «لبولاب نومتعي مهنإف ؛ءاشعلا مكتالص مسا ىلع
 نومتعي مهنأل ؛ةمتعلا اهنومسي مهف «لاق امك وأ ء(ةمتعلا

 .ةرفصلا يف برشلا نع اهنورخؤي : يأ ؛ لبإلاب
 لمعتسملاو «ظفلب ءيش نع ربخأ اذإ ناسنإلل يغبني هنأ : هيفو

 . مهلامعتساب هظفل نيبي نأ :هٌريغ

 ؛ نيمومأملا يعاري هنأ مدقت نكل «ءاشعلا ريخأت بابحتسا : هيفو

 دمحلاو  امهنيب ضقانت الو «رخأ ءاوؤطبأ اذإو «لجع ءاوعمتجا اذإ

 ضرعي دقف «مهلاح يعاري كلذ عمو ءاهريخأت بحتسي ل هنإف ؛- هلل

 .هريغ نم لضفأ هريصي ام لوضفملل

 نم رضأ وهو «ندبلا يف رضم هنأل ؛اهلبق مونلا ةهارك : هيفو
 ردق اذإو ءاهلبق همونب ةعامجلا وأ ةالصلا هتتاف امبرو «ةحبصلا مون

 مل هنأل ؛لسك يف اهيلإ موقي هنإف ءاظقوم هل نأل ؛هتوفت ال اهنأ

 .ةالصلا ةحلصم توفتف «مونلا نم هتمهن ضقي

 مون هتوفي هنأل ؛ههركي : يأ ؛«اهدعب ثيدحلاو» :هلوقو

 ةالص تقو :باب ءةالصلا عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسم هجرخأ )١(
 0 5 ر

 هللا باتك يف اهنإف» :هيف ثيدحلا مامتو (155) مقر ءاهريخأتو ءاشعلا

 . «ٍلبولا بالحب ُمِيْعت اَهْنِإَو ءءاشعلا

 . لصألا يف اذك (۲)

۱۸٦ 



 امبر لب «ليللا رخآ ةالص توف امبرو «مونلا عفنأ وهو «ليللا لوأ

 حلاصمل رمسلا :هنم ىنثتسيو «رجفلا ةالص توف هرهس ببسب

 يبأ عم رمسي [ناك] ب هنأ درو هنأل ؛داهجو ملعك ؛نيملسملا

 هنأ درو هنأل ؛ لهألا عم رمسلا كلذكو ."داهجلا يف رمعو ركب

 . ”هلهأ عم رمسي ناك

 . خلإ 2١ . . لتفني ناكو» : هلوقو

 ءاهتءارق ليوطتو ءرجفلا ةالصب سيلغتلا بابحتسا :هيف

 دحأ نهفرعي ام» : ةشئاع ثيدح نم مدقت امو اذه نيب ضراعت الو

 نأ :«هسيلج لجرلا فرعي نيح» :هلوق موهفم نأل ؛«سلغلا نم

ROEهسا  Oرهان  TO 
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 رمسلا يف ةصخرلا نم ءاج ام :باب «ةالصلا :باتك يف يذمرتلا هجرخأ )١(

 )١59(. مقر ءءاشعلا دعب

 ىلص اذإ :باب «ةعمجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ لهألا عم رمسلا ثيدح (۲)

 ءرخأ عضاومو )١١19(« مقر «يقب ام ممت «ةفخ دجو وأ «حص مث ءادعاق

 )۲٤٤١(. مقر «ةشئاع لضف يف :باب «ةباحصلا لئاضف :باتك يف ملسمو

AY 



(fA)َمْوَي لاق ل4 يلا نأ : هڪ اط يِبأ نب ّيِلَع ْنَع -  

 ٍمالَصلا ِنَع نولَعَش امك ارات مُهتوُيبَو ْمُهَروُب هللا ًالَم» : قَدْنَخلا

 .©"0(ُنضَنشلا ِتَباَغ ىَّنَح ىَطْسْوْلا

 ٍةَآلَض ؛ىَطْسْؤلا ٍةالَّصلا ِنَع نولَعَس» ظف يفق

 .ءاشملاو برغَملا َنْيَ اَملَص َه مث ءهِرْضَمْل

 َنوكِرشُمْلا سبح :َلاَق هل ٍدوُعْسَم 00 هلو
 «ُتَرَفصا وأ «ُسْمَشلا ٍتَوَمْحا ىََنَح ٍرْضَعلا الص ْنَع ةا هللا لوسر

 ءاعدلا :باب ءداهجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «# )١(

 عضاوم يفو «هل ظفللاو .(۲۷۷۳) مقر «ةلزلزلاو ةميزهلاب نيكرشملا ىلع

 يف ظيلغتلا :باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسمو ءرخأ

 .(571) مقر «رصعلا ةالص تيوفت

 يف ظيلغتلا :باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 نيب اهالص مث ..» :هدنع عقوو )٦۲۷( مقر ءرصعلا ةالص تيوفت

 . ؟ءاشعلاو برغملا نيب نيءاشعلا

A۸ 



 ةحب 0 8 محا در 2 000 س و

 «ِرْصَمْلا ٍةالَص ؛ىَطْسْوْلا ةآلّصلا ِنَع انولغش» : ل هللا ٌلوُسَر لاق
 عر و

 مهروبقو ْمُهَفاَوْجَأ هللا اًشَح» : وأ ران ْمُهَروُبقَو ْمُهَفاَوْجَأ هللا الم

 . ارات

 :قدنخلا موي لاق ب يبنلا نأ) : يلع ثيدح يف هلوقو

 . خلإ (2. . . مهروبق هللا الم»

 امك ؛رصعلا ةالص يه ىطسولا ةالصلا نأ حيرص صن :هيف

 «تاولصلا نيب ةطسوتم اهنأ :هانعم سيلو «"روهمجلا لوق وه

 . .ىلضفلا : ىطسولا ىنعم لب

 يف طيلغتلا :باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 .(554) مقر ءرصعلا ةالص تيوفت

 ء(۹۲٥ /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 «(۱۲۷ )٥/ يوونلل (ملسم حرشاو Yor)» /۲( يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۱۳۹ )١/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(۲0۹ /۲) نقلملا نبال «ماكحألا

 نبال «يرابلا حتف»و ١78(« /۲) يقارعلل «بيرثتلا حرط»و 40707 /1)

 )١5/ 5١7(. ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ٤٠٥ 8/ ۱۹١(« /۷) رجح

 .(۳۹۳ /۱) يناكوشلل «راطوألا لين»و

 ربلا دبع نبال «راكذتسالا» ءاهدعب امو ١78( /6) «يربطلا ريسفت» : عجار (0)

 يجابلل «ئقتنملا» «(5894 /5)ربلا دبع نبال «ديهمتلا» «(656 )١/

 عومجملا (4 /1) «ينغمل « كم /0) «عومجملا» »)40 )١/

 )١/ ٤١١(. «فاصنإلا» ٠١(., 5 /۲۳) «ىواتفلا

۸٩۹ 



 هنأ لمتحيو ءاهركذ اذإ اهلصيلف «ةالصلا يسن نم نأ :هيفو

 هنأ :رهاظلا نكلو «فوخلا ةالص عرشت نأ لبق اذه نأ وأ ءاهيسن

 .اهنع لهذ رمألا ةدشل نكلو «تعرش امدعب

 ءدعتي مل اذإ هملظ نم ىلع مولظملا ءاعدب سأب ال هنأ : هيفو

 .دوعسم نبا ثيدح هانعم يفو

 .دحاو «ًالم»و ««اشح)» ىنعمو

۱4۰ 
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 246 يلا متغأ :لاق هه سابع نب مَهاِدْبَع ْنَع - (49)
 2 ى ا

E I E aءاّسنلا دقر اهلا َلوُسَر اي ةالّصلا :َلاقف ءُرَّمع جَرَحف ءءاشعلاب  
 «يِتّمأ ىلع ّقشأ نأ الؤل» :لوقي ءرطقَي هسأرَو جرخف ءناَيْبَّصلاَو 2 06 5 266 ۹ 4 هب ا ر ر سم ص
 صر ت 0400 هم و 2 1-0 ر 1

 . '"0(ةعاّسلا هزه ءةالصلا هذهب مهت ل « سانلا ىلع وأ

 ةالضب هلك يبنلا متعأ» :سابع نبا ثيدح يف هلوقو

 .خلإ «. . . ءاشعلا

 زوجي ام :باب «ينمتلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسمو «هل ظفللاو «(3817) مقر ّرّللا نم

 .(545) مقر ءاهريخأتو ءاشعلا تقو :باب «ةالصلا

 5١5(2 /7؟) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو ٠١١(« /5) يوونلل «ملسم حرش»و

 ء(۲۷۹ /۲) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )١/ ١55(«

 نبال «يرابلا حتف»و )١/ 2093١١ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 .(۸ /75 )٥/ ۰٦۸ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و :(5794/11 265١ /۲) رجح
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 . مكحلا نايبل كلذ دمعت هنأ لمتحيو «ريخأتلا : ماتعإلا

 . الئ هعم نولصي اوناك نايبصلاو ءاسنلا نأ : هيفو

 .هريغ نم لضفأ هريصي ام لوضفملل ضرعي دق هنأ : هیفو

 . مهيلع قشي هنأل ؛ مهرمأي مل ثيح ؛هتمآ ىلع هتقفش لامك : هيفو

 . ريخأتلا بحتسا «ريخأتلاب ةقشملا دجوت مل اذإ هنأ : هيفو

 «دربتلل وأ «ةبانجلل لستغي هنأ لمتحي «رطقي هسأرو» : هلوقو

 . كلذ ريغ وأ

 - ملعأ هللاو اذه هريخأتو ءاودقري مل ءايوقألا لاجرلا نأ :هيفو

 . ظفللا اذه ريغ يف درو امك ؛ليللا ثلث بيرق ىلإ
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 : لاق للك ئيبنلا نع « اًهنع هللا ىضر  ةشئاع نع -(60)
 2 0 ور 2 ر صا ر ور 2 7 2 2

 . «ءاشعلاب اوؤَدْباف «ءاشعلا َرضَحَو «ةآلّصلا ِتَميِقأ اذإ»

 و ر 0 ا

 . "هوجن .رمع ٍنْباَلَو

 :باب «ةمامإلاو ةعامجلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ‹«ةمعطألا :باتك يفو «(0144) مقر «ةالصلا تميقأو ماعطلا رضح اذإ

 ءهل ظفللاو )0١58(« مقر «هئاشع نع لجعي الف «ءاشعلا رضح اذإ :باب

 ةرضحب ةالصلا ةهارك :باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسمو

 .(008) مقر «لاحلا يف هلكأ ديري يذلا ماعطلا

 لامكإ»و ء(١٠٠ /۸) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» : ثيدحلا حرش رداصم *

 )٠٥/ ٤٠٥(« يوونلل «ملسم حرش»و .(517 /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )١/ ١57(« قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(۲۸۹ /۲) نقلملا نبال «ماكحألا

 نبال «يرابلا حتف»و )٤/ 23١7« بجر نبال «يرابلا حتف»و «65 )1١/

 «راطوألا ليناو 17 /60) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ٠١۹(« /۲) رجح

 )١/ 5٠60(. يناكوشلل

 = :باب «ةمامإلاو ةعامجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * (۲)

4۳ 



 ةَالَّص آل» :لوقي ل هللا َلوُسَر ُتْعِمَس :ْثَلاَق ءاهْنَع مِلْسُمِلَو

 .20(ِناَنَبْخَألا ُهُعِفاَدُي وهو الو ءٍماَعَط ة ةَرضحب

 ءءاشعلا رضحو ءةالصلا تميقأ اذإ» : ةشئاع ثيدح ىف هلوقو

 .رمع نبا ثيدح هلثمو ««ءاشعلاب اوؤدباف

 سئفنلا ناقّوت ظر نکل «رضح اذإ ءاشعلاب ةءادبلا :

 «ةمعطألا :باتك يفو «(547) مقر «ةالصلا تميقأو ماعطلا رضح اذإ =

 يف ملسمو 0151(2) مقر «هئاشع نع لجعي الف «ءاشعلا رضح اذإ :باب

 ماعطلا ةرضحب ةالصلا ةهارك :باب ءةالصلا عضاومو دجاسملا :باتك

 .(059) «هلكأ ديري يذلا

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا» :ثيدحلا حرش رداصم «

 «يذوحألا ةضراع»و ۲٤١(« /5) يباطخلل «نئسلا ملاعم»و ۲۹١(« /؟)

 «يرابلا حتف»و ١75(« /7) يبطرقلل «مهفملا»و ١58(« /۲) يبرعلا نبال

 :رظناو ء(۱۹۸ /65) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ١6١(. /۲) رجح نبال

 .قباسلا ثيدحلا يف ةمدقتملا حرشلا رداصم

 «ةالصلا عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسم هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 .(050) مقر «هلكأ ديري يذلا ماعطلا ةرضحب ةالضلا ةهارك : باب

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا» :ثيدحلا حرش رداصم »

 «ملعملا لامكإ»و ء(١٤ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم»و )۲/ ١١(.

 حرشاو ء(١٠٠ /؟) يبطرقلل «مهفملا»و .(597 /؟) ضايع يضاقلل

 ء(۸١٠ )1١/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و «(55 )٥/ يوونلل ؟ملسم

 «مالسلا لبس»و ء(١١۳ )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 . ٠١۲( /۱) يناعنصلل

۱44 



 لامك لصح «هب أدب اذإ لب «ةالصلا ىلع هميدقت نم سيلو «هيلإ
 .ةالصلل هبلق غرفي هنإ ثيحب ؛ةالصلا

 «ماعط ةرضحب ةالص ال١ :ةشئاع نع رخآلا ثيدحلا هلثمو

 ءانقاح وأ ءاقئات ناك اذإ هنأ :اذه يفف ؛«ناثبخألا هعفادي وهو الو

 لصحي مل «لاحلا هذه يف ىلص ول هنإ ثيحب ؛اًرقاح وأ ءاّبقاح وأ

 تاوفل ىدأ ولو «لغشلا اذهب أدبي هنأ يغبنيف «ةالصلا لامك هل

 [ناك] «بلقلا غراف ةالصلا ىلإ ىتأ اذإ هنأل ؛ةعامجلا وأ ةعمجلا

 . لغتشم هبلقو ةعامج يف اهتالص نم لمكأ
 نإو «رضحتسا ام الإ هتالص نم ناسنإلل سيل هنأ :هيفو

¥ ¥ ¥ 



 ٌلاَجر يِدْنِع دهس :َلاق هڪ سابع ِنْب ُاِْبَع ْنَع )01( 

 ةالّصلا نع ىّ كيلا َلوُسَو أ مم ېډنو ْمُماَضْرَو «نوُييضرَم

 “بغت ىح ِرْصَعلا َدْعَبو «ُنسْمّشلا َقِرْشَن ىح حب ملا َدْعَب

 )١( « باب «ةالصلا تيقاوم :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت :

 «هل ظفللاو ء(هما/ .هم5) مقر « سمشلا عفترت ىتح رجفلا دعب ةالصلا

 يهن يتلا تاقوألا :باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص :باتك يف ملسمو

 )۸۲١(. مقر ءاهيف ةالصلا نع

 ةضراعاو (۲ /1) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(١۲۹ )١/ يبرعلا نبال «يذوحألا

 «ماكحألا ةدمع حرش»و ٠١١(« /5) يوونلل «ملسم حرش»و )۳/ ۲٠۳(«

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )١/ ٠١١(« قيقد نبال

 حتتفاو 20710 )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ۳٠۸(« /؟)

 .(65 :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و «(7508 /۳) بجر نبال «يزابلا

 .(1756 /5) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ٥۸(« /۲) رجح نبال «يرابلا حتف»و

 ٠١5(. /7) يناكوشلل «راطوألا لين»و

65 



(oY)لكك هللا ٍلوُسَر نع ء طظ يلا يس يآ ن -  

 دعب َدعَب ةالص لَو 2 رضَشلا عفت تا ف ا دعب ةَالَّص الد :َّلاَق

aa 

 (. . .نويضرم لاجر يدنع دهش» : سابع نبا ثيدح يف هلوق

5 

 لفنلا نع يهنلاو «تاقوألا هذه يف ةالصلا نع يهنلا : هيف

 . ناك تقو يأ يف ركذ اذإ ىضقي «تاف اذإف NS «ةصاخ

 كلذكو «نيليوطلا نيتقولا يف ةزانجلا ىلع ةالصلا زوجتو

 ةنسو ءاضيأ امهيف فاوطلا يتعكر لعف كلذكو ءامهيف ةداعإلا

 :باب «ةالصلا تيقاوم :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 عضاومو هل ظفللاو )051١(, مقر «سمشلا بورغ لبق ةالصلا ىّرحتي ال

 يتلا تاقوألا :باب ءاهرضقو نيرفاسملا ةالص :باتك يف ملسمو «رخأ

 .(۸۲۷) مقر ءاهيف ةالصلا نع يهن

14۹۷ 



 رهظلا ةبتارو ءرجفلا عولط نم يهنلا نأب لوقلا ىلع اهلبق رجفلا

 .امهنيب عمج نمل رصعلا دعب

 ؛نيليوطلا نيتقولا يف بابسألا تاوذ يقاب لعف يف فلتخاو

 : حبحصلاو .""نيلوق ىلع ءامهوحنو «دجسملا ةيحتو «ءوضولا ةنسك
 . بابسألا تاوذ يقاب لعف

 مأ ءةالصلا دعب وه له ««حبصلا دعب» :هلوق يف فلتخاو

 ؟رجفلا عولط دعب

 .رابخإلا درجم لب ءاهب ظفللا ةداهشلا يف طرتشي ال هنأ : هيفو

 ؟ال مأ «تاقث نع وه له «ملعلا ردصم نييبت يغبني هنأ : هيفو

 . «عفترت ىتح» : هلوق يف ديعس يبأ ثيدحب ديقُيو

 نوكت ثيحب ؛عافترالا : ليقو «عولطلا : قورشلا ىنعم :ليقو

 اهعولط يف كلذك هب نوكت ام رادقمو «دييقت ىلإ جاتحي الف «ةيفاص

 ةعاس عبر ىلإ قئاقد رشع نم :يهنلا ليزي يذلا اهئافص ىلإ

 ا اط نم : راصقلا ةثالثلا تاقوألاو

 «متي ىتح بورغلل ثفّيضت تفّضت اذإو «لوزت ىتح اهمايق دنعو « حمر

 «فاصنإلا» )١/ 0٥۷۳(« يوادرملل عورفلا حيحصت هشماهبو «عورفلا» :عجار )١(

. 28/0 
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 اهئافص ىلإ اهعولط نيب امك اهبورغ ىلإ اهفيضت نيب ام رادقمو

 . ىتوملا اهيف ربقي الو ءاهيف ةلفانلا ىلصت ال ءاًبيرقت

* ¥ ¥ 
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 و
 » » ۰ و و 7 ٠» و ٠»

 : لاقو را َّ حف .سمشلا ِتَكَر ٍقَدْنَحلا

 28و م

 .: ا

 E َلاَق ««اًهّشاص ام !شاَود : ييبلا لاق

 ا هلا ٍتَيَرغ اًمَدْعَي رضعلا اح ءاَهل أصور ةالّصلل

LL 
 :باب «ةالصلا تيقاوم :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 هل ظفللاو ء(١۷٥) مقر «تقولا باهذ دعب ةعامج سانلاب ىلص نم
 ليلدلا :باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسمو «رخأ عضاومو

 يئاسنلاو 6 رض مقر «رصعلا ةالص يه ىطسولا ةالصلا :لاق نمل

 )١355(.

 ء(۲۹۳ )١/ يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبطرقلل «مهفملا»و .(095 /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 «ماكحألا ةدمع حرشاو )٥/ ١77(2 يوونلل «ملسم حرشااو »)0۹ /۲)

 = نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )١/ ١155(« قيقد نبال

Ye 



 .خلإ 2١ . .قدنخلا موي ءاج رمع نأ» :رباج ثيدح يف هلوقو

 ةرضاحلا لبق ةتئافلا يضقي نأو «تئاوفلا ءاضق بيترت : هيف

 .ةرضاحلا تقو جورخ فخي ملام

 . ءاملا هيف عمتجي ةنيدملاب داو وه : «ناحطب ىلإ انمقف» :هلوقو

 ةمألا تعمجأو ءاهتقو نع ةالصلا ريخأت لحي ال هنأ : هيفو

 دجي هنأ نقيت ولف ؛طورشلا رئاس ىلع مدقم تقولاو ءاذه ىلع

 يف مميتب ًانايرع ةالصلا هيلع بجو «تقولا جورخ دعب ءامو ةرتس

 ءاّمحتلم لاتقلا ناك ولو «ناك لغش يأب ريخأتلا لحي الف «تقولا

 . سان وأ «عمجلا يوانل الإ

 ىلع ةتئافلا ميدقتو «تئاوفلا ءاضق بيترت بوجو :هيفو
 : لئاسم عبرأ يف الإ ةرضاحلا

 . ةرضاحلا تقو جورخ يشخ اذإ

 . حبحصلا ىلع ةعكرب كردتو «ةعامجلا تاوف وأ

 سفن يف ركذ ول امأو ءاهتيلت يتلا ىلص ىتح اهيسنأ اذإو
 .ةعامج يف ناك اذإ الإ ءاهعطقيف «ةالصلا

 .رذعيف ميدقتلا بوجوب ًالهاج ناك اذإ : ةعبارلا

 حتفاو 0775(2 )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و = )١/ ۳۳١(.

 7١(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و 0747 /7) بجر نبال «يرابلا

 . 209 / 0) ينيعلل «يراقلا ةدمع)»و 1A)» /۲) رجح نبال «يرابلا حتفاو

۲۰١ 





  Z2 ZUGتور 0

 اوو و اا لص با

 ر" يو و

 اولا شيلا
 ريس ر ا E ا 2 ر 6 Jo هب

 ةالص» : لاق هب هللا لوسَر نأ :رّمع نْب هللادبع نع - (01)

Aم ر ر ص ټر 2 7 6م  

 . "00ةَجّرد َنيِرْشِعَو عبَسِب ذفلا ةالص ْنِم لضفأ ةَعاَمَجلا

 )١( « باب «ةمامإلاو ةعامجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت :

 «ةعامج يف رجفلا ةالص لضف :بابو («6) مقر ‹ةعامجلا ةالص لضف

 ةالص : باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا : باتك يف ملسمو 15(2؟1) مقر

 )٦٥٩(. مقر «ةعامجلا

 ةضراعاو ٠١(. /۲) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ٠١(« /؟) يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرشاو ۲۷٤(« /'؟) ىبطرقلل «مهفملا»و )1¥ /0)

 مالعإلا»و ء(١١٠ )١/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )6/ ٠١١(«

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(758 /۲) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 حرط»و ء(۲۹ )٤/ بجر نبال «يرابلا حتف»و )١/ 2075٠ راطعلا نبال

 «(۱۳۱ /۲) رجح نبال «يرابلا حتف»و c(۹ /۲) يقارعلل «بيرثتلا

 .(۸ /۲) يناعنصلل «مالسلا لبس»و (0606 /0) ينيعلل «يراقلا ةدمعاو

۳ 



 «ةعامجلا لضف نا : ةريره ىبأو «رمع نبا ثيدح ىف

 كلذ نأ :كلذ يف ليق ام برقأو ؛امهنيب عمجلا يف فلتخاو

 سمخ ًالوأ هنأ وأ «تاعامجلا توافتب وأ «نيلصملا توافتب نوكي

 . نيرشعو عبس ىلإ لضفلا ديز مث «نورشعو



 ةَدلَّص» : ل شا ُلوُسَر لاق :َلاَق ؛ هل هريره يب ْنَع - (هه)

 i ut هَ يف هِتالَص ىَلَع فص ةماََجْلا يف لُجَرا

 چ ا 6 ر
 جرخ مل .ًءوضّولا نَسَحَأف ءاضوت اَذِإ هنأ َكِلَذَو ؛اقغض َنيِرْشِعَو

 O 3 | ٌةَوُطُخ طخ مَ 5 ت هس

 هل ثعف در الإ ةوطخ طختي مل ٌةالَّصلا الإ جرب ال ِدِحْسَملا ىلإ

 لماما رت مل «ىلص اَذإَف «ٌةئيِطَخ اهب ُهنَع طحو جرد اهب

 “لاري الو هح ُهْمَحْرا َمُهّللا يلع لص مهلا س يف ماع 16 راع

 00 ةالَّصلا َرَظَتْنا ام ةالص 2 ىف

 وه فنصملا هقاس يذلا ظفللا نأ رابتعاب ؛«مكدحأ» :ةدايز يراخبلا دنع )١(

 . يراخبلل

 : باب «ةمامإلاو ةعامجلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * (۲)

 يف ملسمو «رخأ عضاومو هل ظفللاو 5 ) مقر ا

 راظتناو ةعامجلا ةالص لضف : باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا :

aT 

 ١١(« /؟) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 = يوونلل «ملسم حرشالو 118(«2 )١/ ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

۰0 



 نسحأف أضوت اذإ هنأ كلذو» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوقو

 امل ؛ةعامجلا ةالص لضف يف ةمكحلل نايب اذه : خلإ 2. . .ءوضولا

 ؛ميظعلا لضفلا هيفو «حلاصملاو بابسألا نم كلذ ىلع بترتي

 . ةئيطخ اهب هنع طحيو «ةجرد اهب هل عفري ةوطخ لكب نأ كلذو

 ؛فوفصلا تلصتا ام هفلخ نم روجأ لثمو «هرجأ هل نأ : هيفو

 .هدحو ىلص ول ام فالخب

 .بولقلا فيلأت : هيفو

 . لضفأ وهف «ةعامج رثكأ ناك ام لك نأ :اذه يفو

 . برقألا نم ىلوأ دعبألا دجسملا نأ : هيفو

 «نيلصملا ىلع يلصت ةكئالملا نأ : ةعامجلا ةالص دئاوف نمو

 . مهب مهتمحرو «مدآ ينبل مهتبحم ىلع ليلد كلذو
 فيكف «- اًمئان ولو  ةالصلا رظتني ماد ام ةالص يف هنأ : هيفو

 . ؟ملع ميلعت وأ «ةءارق وأ ءركذب لغتشاو «ةالصلا رظتنا اذإ

¥ ¥ * 

 مالعإلا»و )١/ ١59(« قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و = )0/ ٠٦١(«

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(777 /۲) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 ةدمعاو ( 6 /۲) رجح نبال «يرابلا حتف»و )١/ ۳٤٤(« راطعلا نبال

۲۹٢ 
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 فانا تيدا
 م

 لقأ» : لب هلا ُلوُسَر لاق :َلاَق هڪ ةَرْيرُه يِبأ ْنَع -(05)

 نويل لو ءرجفلا ةَالَصَو ٍءاَشعْلا ةَالص َنيقِفاَنُملا ىلَع ةالَّصلا

 ٍقالَّصلاب َرْمآ نأ ُتْمَمَه ْدَقَلَو ءاَوْبَح ولو ءامهوتأل ا

 ءلاجرب يِعَم قلَطنأ هٿ «ِساّنلاب يلصق الجر َرْمآ َمُث ماف
 ا

 قرح ؛ةالّصلا َنوُدَهْشَي ال ٍمْوَق ىلإ ءٍبَطَح نِ مرح ْمُهَعَم
 .«راتلاب ْمُهنوُي مهبل

 )١( » باب «ةمامإلاو ةعامجلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت :

 باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو «(11۸) مقر «ةعامجلا ةالص بوجو :

 مقر «ةعامجلا ةالص لضف :باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا )٦١١(ء

 ثيدحلا لوأ يف «َّنإ» :ةدايزب «هل ظفللاو .

 لامكإ»و ء(۱۳۹ /۲) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(١۲۷ /5؟) يبطرقلل «مهفملا»و «(1۲۲ /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو ء(١١٠٠ /0) يوونلل «ملسم حرش»و

 ء(١۴۷ /۲) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ۳ )١/

 = نبال «يرابلا حتف»و 2075/8 )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

۹¥ 



 «. . .نيقفانملا ىلع ةالص لقثأ» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوقو

 . خلإ

 .ةعامجلا ةالص بوجو : هيف

 .اهنع فلخت نم ةبقاعم : هيفو

 ؛«ةيرذلاو ءاسنلا نم تويبلا يف ام الول» : تاياورلا ضعب يفو

 بجت ال نم مهيف نأل الإ مهيلع مهتويب قيرحت نم هعنمي مل : يأ

 . عضت ىتح لماحلا ىلع دحلا ةماقإ رخأ امك ؛ هيلع

 ؛لقاع «غلاب :يأ ؛فلكم ركذ لك ىلع ةبجاو ةعامجلاو

 . حيحصلا ىلع ءادبع ولو

 .رجفلا ةالصو ءاشعلا ةالص لضف :هيفو

 حرط»و «(7 :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ۲ )٤/ بجر =

 ء(١١٠ /۲) رجح نبال «يرابلا حتف»و ۳٠۷(. /١؟) يقارعلل «بيرثتلا

 ء(۱۸ /5؟) يناعنصلل «مالسلا لبساو «.(۱۹ /6) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 1١6١(. /۳) يناكوشلل «راطوألا لين»و

۰۸ 
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 اذإ» : لاق ف يلا ِنَع رع ها َرَمع نب لاب ْنَع )01( 

 . اَهْمتْمي الَف ءٍدِجْسَملا ىلإ ةئأرما مكدحأ ْتَدَدأَتْسا

 ۶ لء لبقأف : : لاق ءرهعتمتل !هلاو : ُساِدْبَع ُنْب لَالب لاقف : لاق

 و ق
 ره ا

 كربخأ :َلاَقَو ءطَق هلثم هس ةتعمس ام انیس ايس هبسف َللادْبع 5 ۹ e »و ت رو م ص ن ت ا لە

e20!؟َنُهْعَتْمَتَل اوثلاو :لوقتو ل هللا لوسَر ْنَع 32 ° 0 0 7 . 
 را سا

 0 ص ای کس e E هس
 . "هللا دجسم هللا ءامإ اوعنمت ال» : ظفل ىفو

 ص ك و

 :باب «ةالصلا ةفص :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ناذئتسا :بابو ء(۸۲۷) مقر «سلغلاو ليللاب دجاسملا ىلإ ءاسنلا جورخ

 «حاكنلا :باتك يفو «(875) مقر ءدجسملا ىلإ جورخلاب اهجوز ةأرملا
 مقر «هريغو دجسملا ىلإ جورخلا يف اهجوز ا ناذئتسا :باب

 اهجرخأ يتلا قرطلا نم ءيش يف تسيل هذه لالب ةصق نأ الإ ء(١٤4٤)

 جورخ :باب «ةالصلا : باتك يف ملسم هجرخأو .ثيدحلا اذهل يراخبلا

 مقر «ةبّيطم جرخت ال اهنأو «ةنتف هيلع بترتي مل اذإ دجاسملا ىلإ ءاسنلا
 .هل ظفللاو )٤٤۲(«

 = ةعمجلا دهشي مل نم ىلع له :باب «ةعمجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (؟)

۹ 



 . خلإ

 «. . .هتأرما مكدحأ تنذأتسا اذإ» :رمع نبا ثيدح يف هلوق

 جورخلا يف اهيلو تنذأتسا اذإ ةأرملا عنم ميرحت وأ «ةهارك : هيف

 ءرمع نب هللادبع نب لالب وه :خلإ .2١ .لالب لاقف» : هلوق

 نفط نكي ملو ءائيس اّبس هوبأ هبس «ضارتعالا همالك رهاظ ناك املو

 .هلوسرلو هلل بضغلا هلمح نكلو ءاعرو اًدهاز ناك لب «بسلا هتداع

 هلوق ىلع هلمح امنإو «ضارتعالا دصقي مل هيَ لالبف كلذ عم

 :باتك يف ملسمو 808(«2) مقر ؟مهريغو نايبصلاو ءاسنلا نم لسغ

 مقر «ةنتف هيلع بترتي مل اذإ دجاسملا ىلإ ءاسنلا جورخ :باب «ةالصلا

(550). 

 ء(١١١ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم #*

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(576 /۲) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «مهفملا»و .(757 /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )0 ٥١(«

 ةدمع حرشاو ١١١(« /5) يوونلل «ملسم حرشاو 4 /۲) يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )١/ ١717(« قيقد نبال «ماكحألا

 ,(7054 )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(۳۸۷ /۲) نقلملا

 «ةدمعلا ىلع تكنلا»و )٥/ ٠٠١ ۳١۷(. بجر نبال «يرابلا حتف»و

 حتفاو 207١5 /7) يقارعلل «بيرثتلا حرط»و .«(074 :ص) يشكرزلل

 ١655(2 /5) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و .(۳۸۳ ۸ /⁄/۲) رجح نبال «يرابلا

 ٠١١(. /۳) يناكوشلل «راطوألا لين»و

1۰ 



 هللا يضر  ةشئاع تلاق اذهلو «هنمز يف ءاسنلا عسوت نم ىأر ام

 نم نهعنمل ءانيأر ام ءاسنلا نم يب هللا لوسر ىأر ول» :- اهنع

 «ضارتعالا همالك رهاظ ناك امل نكلو «تلاق امك وأ .«2”(جورخلا

 دهاش ولو «َنعَّسوت ءاسنلا نإ :لاقو «بدأت ول ءالإو «هوبأ هبس

 مل ءاذه وحن اًمالك وأ «نهعنمب رمأل .نهلاح هي هللا لوسر

 ««هللا دجاسم هللا ًءامإ اوعنمت ال١ :رخآلا ظفللا يف هلوقو

 ىلإ جورخلا ناك اذإ :يأ ؛«نهل ريخ نهتويبو» :رخآ ظفل يفو
 ا م كلا رضا اا ةدلفلا هرجا سلا

 امك ؛ريخ روذحم ّمَث نكي مل اذإ اهجورخف «كلذ وحنو ءةظعوم

 ضّيحلا جورخب رمأ ىتح «ديعلا ةالصل نجرخي نأ ءاسنلا يب رمأ

 40 روداتو قاوعلاو

 : يآ ؛«تالفت نجرخيلو» : هلوقب يب رمأ امك جرخت نكلو

 . ةنيزلل راهظإ مدعو «ةثر ةئيهب

 )١( مقر «ملاعلا مامإلا مايق سانلا راظتنا : باب يف يراخبلا هجرخأ )۸۳١(ء

 مقر «ةنتف هيلع بترتي مل اذإ دجاسملا ىلإ ءاسنلا جورخ :باب يف ملسمو

.)550( 

 مقر «ىلصملا ضيحلا لازتعا : باب «ةعمجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 يف ءاسنلا جورخ ةحابإ : باب «نيديعلا ةالص :باتك يف ملسمو «(۹۸۱)

 .(895) مقر «ىلصملا ىلإ نيديعلا

۲۱۱ 



 «جورخلا اهيلع مرحيف «ةنسح ةئيهو بيطو ةنيزب نجرخ اذإ امأف

 نإو - اهنأل ؛اهعنم ةردق هل نم لکو ءرمألا ةالوو ءاهيلو ىلع بجيو

 ءاهب نتتفاو ءاهآر نمف «سانلا نتفت اهنإف «- اهسفنب نتفت نأ تنمأ

 نمو «ةببسم اهنأل ؛ ةمثآ اًضيأ ىهو «مثآ وهف «هرصب اهعبتأ وأ

 .ناعتسملا هللاو ءاضيأ مثآ اهعنم هيلع بجي

 ناسنإلل يغبني ال هنأو «بتاورلا :رمع نبا ثيدح يف ركذ مث

 .اهب لخُي نأ

 هنإف ءرتولاو بتاورلا كرت ىلع مواد نم : هذ دمحأ مامإلا لاق

 « ةبجاو نكت مل نإو  اهنإف : يأ ؛“هتداهش لبقت ال ءءوس لجر

 .هأ١ .ناسنإلا ةلادعب لخت اهكرت ىلع ةموادملاف

 . تاعكر رشع يهو

 ضعب يف [ت]درو اهنأل ؛ةعكر ةرشع اتنثا : مهضعب لاقو

 . رهظلا لبق عبرأ : ثيداحألا

 )١( «ىهتنملا حرش» ۷۸(۰ /۲) «فاصنإلا» : عجار )۱/ ۲۴۳۷(.
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 سمات ثيل
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aS (0۸)ُتْيَلَص :َلاَق  

 نيرو ءِرْهظا دغ نيرو رطل لبق نيم ل هلا لور عت
 .")ءاّشعلا َدْعَب ِنْيَمَعكَرَو ها و ءةعمحلا دعب

 . تب هيب يِفف ؛ ؛ٌةَعُْمُجلاَو ءاشعلاو «ُبرْغَملا اَمَأَف : ظْفَل يفَو

 لكك ىلا نأ : :ةَصْفَح يِنلَدَح : : َلاَق َرّمَع نبا ذأ : ظفل يفَو

 ةَعاس ُتَناَكَو رجلا لطي امد ٍنْيِِفَح ِنْيتدْجَس يصب اك
 ."«اًهيف هلك تلا ىلَع ُلُخْدَأ ال و وهو

 يف ءاج ام :باب «عوطتلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 «ةعمجلا :باتك يفو «هل ظفللاو ء(١١١١) مقر «ىنثم ىنثم عوطتلا

 ةالص :باتك يف ملسمو )۸4٥(« مقر ءاهلبقو ةعمجلا دعب ةالصلا :باب

 .(۷۲۹) مقر «ةبتارلا ننسلا لضف : باب ءاهرصقو نيرفاسملا

 مقر «ةبوتكملا دعب عوطتلا :باب «عوطتلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)
 ةالص :باتك يف ملسمو ءاهجرخي مل «ةعمجلاو» :ةظفل نأ الإ )١١119(«

 .(۷۲۹) مقر ةبتارلا ننسلا لضف :باب ءاهرصقو نيرفاسملا

 = مقر «ةبوتكملا دعب عوطتلا :باب «عوطتلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ ()

1۳ 



 ؛ «هتيب يفف ‹«ةعمحلاو رحفلاو ءاشعلاو برغملا امأف» : هلوقو

 رظتني وأ ءركذ سلجم رضحي نأ دارأ اذإ امك ؛عنام نكي مل اذإ : يأ

 . هؤاضق هل نس «اهنم ءىش هتاف نمو «ةالصلا كلت دعب ىتلا ةالصلا

 ء(۹۳٥) مقر ء«رجفلا دعب ناذألا :باب «ناذألا :باتك رظناو = )١١19(.

 :باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص :باتك يف ملسم هجرخأو .هل ظفللاو

 .(۷۲۳) مقر ءامهيلع ثحلاو «رجفلا ةنس يتعكر بابحتسا

 5١8(« /۲) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبطرقلل «مهفملا»و 007٠١ /۳) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 ةدمع حرشاو «(1 /5) يوونلل «ملسم حرش»و .(316 )۲/ ٠۳١١

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )١/ ١١(« قيقد نبال «ماكحألا

 ,(7 010 )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 2079414 /⁄۲) نقلملا

 يقارعلل «بيرثتلا حرط»و 007(2 /۴) بجر نبال «يرابلا حتفاو

 ةدمعاو ٥١(« /۳) .(57 /۲) رجح نبال «يرابلا حتف»و .(59 /)

 لين»و «(۳ ⁄/۲) يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(1 /۷) ينيعلل «يراقلا

 .(۷ /۳) يناكوشلل «راطوألا

۲1٤ 



 6 يبل نكي ْمَل : لَك اهنا يضر اع ْنَع-(0)
 هنم اًدُهاَعَت دشا لفاّونلا نم يش ىلع

 .“رُحَقْلا کر ىلع
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نّدلا نم ُدْيَخ رخفلا اتعكر» : ِمِلْسُمِل ظفل يِفَو
 .«اًهیف اَمَو اي

 يتعكر دهاعت :باب «عوطتلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 :هدنع نأ الإ ءهل ظفللاو )١١1(« مقر ءاعوطت :اهامس نمو «رجفلا

 : باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص :باتك يف ملسمو ««اًدهاعت هنم دشأ»

 .(975) مقر ءرجفلا ةنس يتعكر بابحتسا

 يتعكر بابحتسا :باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص :باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 )۷۲١(. مقر «رجفلا ةنس

 ء(۹٠۲ /5) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ((71* /۲) يبطرقلل «مهفملا»و :(57* /) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو ٤(« /5) يوونلل «ملسم حرشاو

 ؛(411 /۲) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )١/ ١74(«

 رجح نبال «يرابلا حتفاو 207537 )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 يناعنصلل «مالسلا لبس»و «<24 /1) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «.(50 /۳)

 .(۲۲ /7) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(5 /7)

516 



 لضفأ يهو «رجفلا ةنس لضف ةشئاع ثيدح يف ركذ مث

 .هؤاضق هل نس ءاهنم ءيش هتاف نمو «بتاورلا

 هلوقب وأ «صالخإلا يتروسب رجفلا ةبتارب أرقي نأ نسيو

 «ةيالا ع" : ةرقبلا] هلأ ا الرف :ةرقبلا ةروس يف ىلاعت

 بتكلا لَهَا لف :نارمع لآ ةروس يف هلوقب ةيناثلا ةعكرلا يفو

 ؛ صالخإلا يتروسب برغملا ةبتار يفو «ةيآلا [54 :نارمع لآ]€ أَلاَ
 هناميإ ديدجت ىلإ جاتحم هنألو ءديحوتلاب همتخيو راهنلا حتتفيل
 .تقو لك

1١ 
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 ناذالاب إب

 . «ناذألا باب» : هلوق

 هذهب صاخ وهو «ةالصلا تقو لوخدب مالعإلا :ناذألا

 . ةرهاظلا نيدلا مالعأ نم وهو «ةمألا

 اذهلو ءامهوكرت دلب لهأ لتاقي «ةيافك ضرف ةماقإلا عم وهو
 علطي ىتح رظتنا «مهرمأ هيلع لكشأو ءاّموق ازغ اذإ ب يبنلا ناك

 نإو «مهنع ٌفكف «نوملسم مهنأ فرع ءاتاذأ عمس نإف ؛رجفلا

 ."”مهيلع راغأ ءاناذأ عمسي مل

 دلب لك يف بجيو ءارضحو اًرفس «ةالصلل نابجاو امهو

 .اهتيافك ردق

 ؛ةنيدملا يف عرش دقو «عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب هبوجو تبثو
 الص ۰ ن

 یم هللا لوسر ربخأ املف ءراصنألا نم هبر دبع نب ديز نب هللادبع هيرأ

 مقر «ءامدلا نم ناذألاب نقحي ام :باب «ناذألا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (1)

 .رخأ عضاومو 61



 املف ««كنم اتوص ىدنأ هنإف ؛لالب ىلع هقلأف «قح ايؤرل اهنإ» : لاق

 تيأر دقل !هللاو !هللا لوسر اي :لاقف «هءادر رجي جرخ «رمع هعمس

 .”ىأر يذلا لثم

 .©0لالب ناذأ دمحأ مامإلا راتخاو «ةزئاج اهلك تافصب درو دقو

 )١( مقر ؟ناذألا فيك :باب «ةالصلا :باتك يف دواد وبأ هجرخأ )٤44(«

 مقر «ناذألا ءدب يف ءاج ام : باب «ةالصلا :باتك يف يذمرتلاو )189(.

 بلاطم» )1١/ ۲۳١(. «عانقلا فاشك» ء(٢۲۳ /۱) «ىهتنملا حرش» : عجار )0

 .(۲۹۷ /۱) «ىهنلا يلوأ

1۸ 



0 
9 2 6 

 لوألا تيدا

 عقشي نأ لالي َرِمُأ :َلاَق هڪ ِكِلاَم نب ست ْنَع - )٠١(
- - 

 .“ةماقإلا َرِتوُيَو «َناَذَألا

 ةليلهتلا ريغ : يأ ؛خلإ .٠ . .لالب رمأ» : سنأ ثيدح يف هلوقو

 «نيترم هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لوقي مث ءاعبرأ ربكي هنإف ؛ةريخألا

 «ناذألا ءدب :باب «ناذألا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 رمألا :باب ءةالصلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو «(01/8) مقر

 . (71/8) مقر «ةماقإلا راتيإو ناذألا عفشب

 )١/ ١١5(. يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم «*

 يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )١/ ۳٠۹(« يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و

 يوونلل «ملسم حرش»و «(/ /7) يبطرقلل «مهفملا»و 7515١(« /۲) ضايع

 مالعإلا»و )١/ ١75(.: قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و «(۷۷ )٤/

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١١٤ /۲) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 حتفاو «(۳۹۸ /۳) بجر نبال «يرابلا حتف» :رظنا ء(١۳۷ )١/ راطعلا نبال

 لبساو )٥/ 22٠١7 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و .(۷۹ /7) رجح نبال «يرابلا

 ١(. /۲) يناكوشلل «راطوألا لين»و ء(١١٠ )١/ يناعنصلل «مالسلا

۲1۹ 



 «نيترم ةالصلا ىلع يح : مث «نيترم هللا لوسر اًدمحم نأ دهشأ : مث

 هللا الإ هلإ ال : مث «نيترم ربكأ هللا : مث «نيترم حالفلا ىلع يح :مث

 .ةدحاو ةرم

 ؛ةماقإلا ظفلو «ريبكتلا ريغ :يأ ؛«ةماقإلا رتويو» :هلوقو

 دمحم نأ دهشأ «هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لوقي مث «نيترم ربكي هنإف

 «ةالصلا تماق دق «حالفلا ىلع يح ءةالصلا ىلع يح «هللا لوسر

 . هللا الإ هلإ ال «ربكأ هللا «ربكأ هللا «ةالصلا تماق دق
eu. 0 

 .زاج .درو امم اهب نذأ ةفص ياو
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 : لاق «هكض يناوسلا شایع ن ۽ بُْهَر ًةَقْيَحَج ج يأ نع 051(

 ورم و يسرع

 الاش ات مَعَ ءائهاَه هاف عّبتتأ ْتلَعَجَف :َلاَق ا

 رر

 «ةّرنع ۾ هل ثّركر هٿ ET : لوق

 یتح ؛ لينك للعب ب مل مث نيتك رْهظلا او دق

 .«ةتيدَملا ىلإ م عجر

 لامعتسا :باب ءءوضولا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 : باتك يف ملسم هجرخأو ءرخأ عضاومو )۱۸١( مقر «سانلا ءوضو لضف

 .هل ظفللاو .(0۳) مقر «يلصملا ةرتس : باب «ةالصلا

 ء(۳١ )١/ يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبطرقلل «مهفملا»و 0١5(. /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 - «ماكحألا ةدمع حرشاو )٤/ ۲٠١(« يوونلل «ملسم حرش»و )۲/ ٠١١(«

۲۲١ 



 ةبق يف وهو لَك يبنلا تيتأ» : ةفيجح يبأ ثيدح يف هلوقو

 . خلإ 2. . .مدأ نم ءارمح هل

 نول يأ نمو «ناك عون يأ نم بابقلا ذاختاب سأب ال هنأ : هيف

 صاصتخاب سأب ال اذهلف هلك هردق ةريغص اهنأ :رهاظلاو «ناك

 .هتيعر نع اًباجتحا دعي ال هنأل ؛اهوحنو ةبقب يلاولا

 . ب هئوضو لضف : يأ ؛«ءوضوب لالب جرخف» : هلوق

 . «لئانو حضان نمف» : هلوق

 لئان :دارملا نأ لمتحي : لئانو . لسغلا نود شر : حضنلا

 : يأ ؛«لئان» :هلوق نأ  رهاظلا وهو - لمتحيو «حضنلا نم رثكأ

 . لسغلا نود ًاليلق

 رهظي هوحنو اذهبو «هتالضفب مهكربتو «هل مهتبحم :هيفو

 . مهريغ ىلع ةباحصلا لضف

 ةلح هيلعو هيي يبنلا جرخف» : هلوق نيب عمجلا يف فلتخاو

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )١/ ١78(« قيقد نبال =

 حتفاو ء(١۳۷ )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )۲/ ٤١١(«

 20756 :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ۲٠۸(« /۲) بجر نبال «يرابلا

 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )١/ 7595. ٥۷۳(« رجح نبال «يرابلا حتف»و

 . (۲۸ /۲) يناكوشلل «راطوألا لين»و .«( /)

 ضف



 . "”رمحألا لاجرلا سابل نع يب هيهن نيبو «خلإ 2١ . .ءارمح

 «هلعفو هلوق ضراعت اذإ هنأل ؛هب صاخ اذه نإ : مهضعب لاقف

 نكمي نكلو «هب اصاخ نوكي هلعف نإف «عمجلا نك مي ملو
 .اذه يف عمجلا

 ؛هلك رمحأ سيل اذه نأ : رهاظلا :«يدهلا» يف ميقلا نبا لاقو

 . ”هلقم هنإ لب

 نكلو «رمحأ هرثكأف ءرمحأ هلك نكي مل نإ هنأ : رهاظلا نكلو
 نايبل هلعفو «ةهاركلل هيهن نأ :لاوقألا برقأ نأ  ملعأ هللاو -

 .زاوجلا

 ًالامشو ««ةالصلا ىلع يح" انيمي ةلعيحلا يف تفتلي هنأ : هيفو

 ‹كلذك ناك املف ءاولبقأو اومله :هانعم نأل ؛«حالفلا ىلع يح»

 . تافتلالا َّنَس

 .ةالصلل ةرتسلا ةيعورشم : هيفو

 ؛مامتإلا نم لضفأ وهو ءرفسلا يف رصقلا بابحتسا :هيفو
 الإ «هؤافلخ الو ءوه ال ءرفسلا يف متأ هنأ ةي هنع لقني مل اذهلو

 «لاجرلل رفعزتلا نع يهنلا :باب «سابللا :باتك يف يراخبلا هجرخأ ١(

 سبل نع يهنلا :باب «ةنيزلاو سابللا : باتک يف ملسمو oA)» مقر

 .رخأ عضاومو ء(۷۷٠۲) مقر ءرفصعملا بوثلا لجرلا

 .فرصتب (570 ء١۱۳٠ )1١/ «داعملا داز» (۲)

AA 



 .راذعأب هنع رذتعاو «هتجح يف نامثع

 ."تبثي مل ركنم 220تممتأو هللا لوسر رصق)» : ةشئاع ثيدحو

 ل

 نأو «تقولاب اًملاع ءاتيمأ ءاَنّيَص نذؤملا نوكي نأ نسيو

 . ةراهط ىلع نذؤي

¥ ¥ ¥ 

 «راثآلاو ننسلا ةفرعم» ء(۱۸۸ /۲) ينطقرادلا ء(۱۳۸ /۳) «يئاسنلا ننس» )١(

 .(:؟ةه /۲)

 ةياور نم ثيدحلا نأ يروباسينلا ركب وبأ مامإلا حجرو «فالتخا هدنس يف (0)

 اهنم هعامس يفو «هيبأ ةطساو ريغ نم ةشئاع نع دوسألا نب نمحرلا دبع
 عمسي ملو «ريغص وهو اهيلع لخدأ» :يزارلا متاح وبأ لاق «فالخ

 )١79(. «ليسارملا» . «اهنم

 :نقلملا نبا هنع لاقو ءركنم :يداهلا دبع نبا هنع لاقف «نتملا امأ

 (رينملا ردبلا» هجوأ ةسمخ نم هنتم ةيميت نبا لعأو ةراكن هنتم يف

 48٠١-8١(. /۲۲) «ىواتفلا عومجم» )٤/ 05-42070٠

٤ 
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 وکو

 : لاق هنأ : : لي هللا ٍلوُسَر ْنع « ط َرَمع نُ دبع ْنَع - 30

 : نبا نأ اوُعَمْسَت ىح اوُبَرْشاَو اوك ليل نذوب ًالآلب نِ
 . "0موُكَم

 ىمعألا ناذأ :باب «ناذألا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « (۱)

 ((758 /۲) ملسمو ءرخأ عضاومو «(097) مقر «هربخي نم هل ناك اذإ

 عولطب لصحي موصلا يف لوخدلا نأ نايب :باب «مايصلا :باتك يف

 .هل ظفللاو )223١97« مقر ءرجفلا

 لامكإ»و ء(١٠٠ )١/ ربلا دبع نبال «راكذتسالا» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(١٠٠ /9) يبطرقلل «مهفملا»و ء(۲۷ /5) ضايع يضاقلل «ملعملا

 نبال «ماكحألا ةدمع حرش» :رظناو ء(١٠٠ /۷) يوونلل «ملسم حرش»و

 «(554 /۲) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(١۱۸ )١/ قيقد

 بجر نبال «يرابلا حتفاو 20518 )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 «يرابلا حتف» :رظناو ٠٠٠(« /۲) يقارعلل «بيرثتلا حرط»و )۳/ ٤۹۸(«

 لبس»و ١759(2 /0) ينيعلل «يراقلا ةدمعاو ٠٠١١(« /7) رجح نبال

 . (5”7 /۲) يناكوشلل «راطوألا لين»و ء(١١٠ )١/ يناعنصلل «مالسلا

 فرح



 .خلإ 2. . .ليلب نذؤي ًالالب َّنإ» :رَمُع نبا ثيدح يف هلوقو

 طرشب نكل «رجفلا عولط لبق هل نّذوي نأ زوجي رجفلا نأ : هيف

 «تقولا يف نذؤي نم مدع عم امأو ءرجفلا عولط دعب نذؤي نم دوجو
 .زوجي ال

 يف ي هلوقل ؛ناضمر يف اذه نأ :- ملعأ هللاو  رهاظلاو

 .'«مكمئاق عجريلو «مكمئان ظقويل» :رخالا ظفللا

 ءرجفلا عولط لبق مايصلا يف كاسمإلا بحتسي ال هنأ :هيفو

 ءرجفلا عولط ىلإ لكألاب ُرمألا ةنسلاو باتكلاب درو هنأل ؛هركي لب

 .ريسيب رجفلا عولط لبق لكألا هركي ال هنأ ىلع ةمألا تعمجأو

 عولط لبق نوكي كاسمإلا نأ : مويلا سانلا فرع هيلع ام امأو

 باتكلاب رمألا درو لب «هعدب اذه لب «عرشي ملف «تقوب رجفلا

 .رجفلا عولط ناسنإلل نيبتي نأ ىلإ لكألاب ةنسلاو
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 )١( مقر ءرجفلا لبق ناذألا : باب «ناذألا : باتك يف يراخبلا هجرخأ )١؟5(

 موصلا يف لوخدلا نأ نايب :باب «مايصلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو

 باب «ناذألا :باتك يف يئاسنلاو «2230697) مقر ءرجفلا عولطب لصحي :

 .هل ظفللاو «(2541) مقر «ةالصلا تقو ريغ يف ناذألا

۲١ 



0 2 Z2 GUS 

6 8 
 عا تيا

 : هلك رشا ُلوُسَر لاق :َلاَق ‹ 4ظ ٌيِرْذُخلا ٍديِعَس يا نع(
 و م يب ريس م 2 0:

 .©0«لوقي اَم لم اولوقف ذولا ُمُتْعِمَس اَذإ»

 اذإ لوقي ام :باب «ناذألا : باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت * )00(

 بابحتسا :باب «ةالصلا :باتك يف ملسمو «(0857) مقر «يدانملا عمس

 «ءادنلا» :امهدنع عقوو ء(۳۸۳) مقر «هعمس نمل نذؤملا لوق لثم لوقلا

 نم اهنكل ««نذؤملا متعمس اذإ» :(7854) ملسم ةياور يفو ««نذؤملا» لدب

 .- امهنع هللا يضر  صاعلا نب ورمع نب هللادبع ثيدح

 ةضراع»و ؛(71/7 )١/ ربلا دبع نبال «راكذتسالا» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(١٠٠ /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(١٠ /۲) يبرعلا نبال «يذوحألا

 حرشاو «(۸۷ /5) يوونلل «ملسم حرشا»و ١١(« /7) يبطرقلل «مهفملا»و

 «ماكحألا ةدمع دئاؤفب مالعإلا»و )١/ ۱۸١(« قيقد نبال «ماكحألا ةدمع

 ء(١۳۸ /51) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 417١(« /۲) نقلملا نبال

 «(۱۹ /۲) رجح نبال «يرابلا حتف»و «(557 /۳) بجر نبال «يرابلا حتفاو

 )١/ ٥)» يناعنصلل «مالسلا لبس»و )٥/ ۱۱١(‹ ينيعلل «يراقلا ةدمع)و

 o). /۲) يناكوشلل «راطوألا لين»و

 فغي



 «نذؤملا متعمس اذإ» : يردخلا ديعس يبأ ثيدح يف هلوقو

 .«لوقي ام لثم اولوقف

 ولو «لاح لك يف ماع وهو «نذؤملا ةباجإ بابحتسا : هيف

 - ةالصلا يف ولو - هببس دجوي ركذ لك نإف ءيلصملاو “ىراقلل
 هيف سيل ضحم ركذ هنأل ؛ هببس تاوفب توفي هنأل ؛هلوق بحتسي

 ءةالصلا يف ولو «دمحلا هل بحتسا «سطع ول هلثمو «باطخ

 .ةمعن هل ددجت ولو «عاجرتسالا هل بحتسا ‹ةبيصمب بيصأ ولو

 ولو - باطخ هيف ام اَّمأو « ةالصلا يف ولو - هللا دمح هل بحتسا

 .هوحنو مالسلا درك ؛ةالصلا يف لاقي الف «- اًركذ ناك

 هنإف ؛ نيتلعيحلا يف الإ : يأ ؛«لوقي ام لثم اولوقف» :هلوقو

 ىلإ «ربكأ هللا :اولوقف ءربكأ هللا : لاق اذإ» :تاياورلا ضعب يف درو

 ةوق الو لوح ال :اولوقف «ةالصلا ىلع يح : لاق اذإو» : لاق نأ

 الإ ةوق الو لوح ال :اولوقف «حالفلا ىلع يح :لاق اذإو «هللاب الإ
 . "20 0هّللاب

 نم ريخ ةالصلا :هلوق وهو  رجفلا ناذأ يف بيوثتلا اًمأو

 نضعب بحتسا نكل «ءيش هك هللا لوسر نع هيف دري ملف «- مونلا

 نذؤملا لوق لثم لوقلا بابحتسا :باب «ةالصلا :باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 .(586) مقر «هعمس نمل



 . ترربو تقدص : هتباجإ يف لوقي نأ باحصألا

 ةالصلا «تقدص :هتباجإ يف لوقي نأ بحتسي : يعفاشلا لاقو

 . "”مونلا نم ريخ
 ىلع اًسايق ؛هللاب الإ ةوقو الو لوح ال :لوق نأ :رهاظلاو

 ةوعدلا ىلإ عوجر :يأ ؛بيوثت :اولاق امك هنأل ؛ىلوأ «ةلعيحلا

 لوقي ام لثم لوقي نأ بحتسي ملو «ىرخألا دعب ةرم ةالصلا ىلإ

 «بيجملاب نسحي الف ءركذ ال «ةالصلا ىلإ ةوعد هنأل ؛ ةلعيحلا يف

 . ةناعتسا اهنأل ؛ ةلقوحلا هب نسحي لب

 ‹«لوقي ام لثم لاقف «نذؤملا عمس نم» :لاق هنأ هنع دروو

 . لاق امك وأ ««ةنجلا هل تبجو

 .ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا :كلذ دعب لاق نم» :دروو

 اًماقم هثعباو «ةليضفلاو ةليسولا اذمحم تآ «ةمئاقلا ةالصلاو

 .لاق امك وأ ««يتعافش هل ْتَلَح .هتدعو يذلا ادومحم

 يف ةجرد اهنإف ؛ةليسولا يل هللا اولس مث" :لاق هنأ دروو

 ةياهن» )١/ 58١(« «جاتحملا ةفحت» ء(١١٠ )١/ «بلاطملا ىنسأ» :عجار )١(

 )١/ ٤١١(. «جاتحملا

 نذؤملا لوق لثم لوقلا بابحتسا :باب «ةالصلا :باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 .(785) مقر «هعمس نمل

 )5١5(. مقر «ناذألا دنع ءاعدلا : باب «ناذألا : باتك يف يراخبلا هجرخأ (۳)
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 ««ىه انأ نوكأ نأ وجرأو «هللا دابع نم دبعل الإ ىغبنت ال ةنجلا

 . ل لاق امك وأ

 نذؤملا لوق لثم لوقلا بابحتسا :باب «ةالصلا :باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 )۳۸٤(. مقر «هعمس نمل

 ضرخ



  ZEهور 0

6 
 بع لابس اب إ

 طورش نم طرش ةلبقلا لابقتسا : «ةلبقلا لابقتسا باب» : هلوق

 . عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب تباث وهو «ةالصلا

 لوألا تيا

 هجو ناك َثْيَح ؛هيلِحاَر ٍرْهَط ىلع حسب ناک كي هللا لور
 ."0ُهلَعْفَي َرَمَع را ناكو ءوسأرب“ ءوموي

 ریمپ ىلع يوي ناک : ٍةَياور يفو

 نم :باب «ةالصلا ريصقت :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 ءهل ظفللاو )223١55« ءاهلبقو تاولصلا ربد ريغ يف رفسلا يف عوطت

 ةلفانلا ةالص زاوج :باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص :باتك يف ملسمو

 ش )۷٠٠(. مقر تهجوت ثيح رفسلا يف ةبادلا ىلع
 )۹٥٤(« مقر «ةبادلا ىلع رتولا :باب «رتولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 = ةلفانلا ةالص زاوج : باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص :باتك يف ملسمو

 فرخ



 در و

 .ةبوتكملا هْيَلَع يَّلَصُبَأل هنأ ريَ : مِلْسَمِلَو

 ."”ّضيئارقلا لإ : ٌيِراَخبِْل

 رهظ ىلع حّتبسي ناك" :رمع نبا ثيدح يف هلوقو
 .خلإ 2. . .هتلحار

 ةدابعلا ىلع قلطأ اذإ هنأل ؛مزال ةالصلا يف حيبستلا نأ :هيف

 .دوجسلاو عوكرلاو ةءارقلاك ؛اهيف مزال كلذ نأ ملع ءاهضعب

 ناك ءاوس ؛ةلحارلا ىلع رفسلا يف ةلفانلا ةالص زاوج :هيفو

 يف ليوآتلا دحأ وه امك ؛ةلبقلا لبقتسي مل ولو ءاريصق وأ ءًاليوط

 1١[. :ةرقبلا]© وأ هوَ اولو امتار قرشا و : ىلاعت هلوق
 ."”نيلوق ىلع ؟ةلبقلا ىلإ ةالصلا حاتتفا مزلي لهو
 ىلع ىلصت الف «ةضيرفلا امأو «بجاوب سيل رتولا نأ : هيفو

 .هوحنو فوخك ؛رذعل الإ ةلحارلا
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 )۷٠١(. مقر «تهجوت ثيح رفسلا يف ةبادلا ىلع =

 ةالص زاوج :باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص :باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 يف يراخبلاو ء(٠١٠۷) مقر «تهجوت ثيح رفسلا يف ةبادلا ىلع ةلفانلا

 ٠١(. 51/) مقر «ةبوتكملل لزني :باب «ةالصلا ريصقت : باتك

 «فاصنإلا» .(507” )١/ «عدبملا» ء(١١۲ ء١٦٠۲ )١/ «ينغملا» :عجار (؟)

(۲/ ). 

 فض



 اَمتْيَب :َلاَق «- اًَمُهْنَع هللا ي يضر - َرَمع نب هللاِدّبِع نع - (16)
1 

 ى 8 و 3 1

 هك يبل نإ :َلاَثَف ٍثَآ معاج ذِإ e والخ «ءابقب سانل

 م م و رم ا

 ءاَمولِبْفَتْساَ ؛ةلبقلا َلِبقَتْسَي ن ْنَأ رم ْدَقَو «نآرف َةلْيْللا هيلع لزنأ دق
 و وو
 . ةبعكلا ىلإ اوُراَدَتْساَف ءماشلا ىلإ مههوجو تناكو

 يف ءاج ام :باب «ةلبقلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسمو «رخأ عضاومو «(745) مقر «ةلبقلا

 .(055) مقر «ةبعكلا ىلإ سدقلا نم ةلبقلا ليوحت :باب «ةالصلا

 ةضراعاو ء(١١٥٤ /۲) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(۱۳۸ /۲) يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرش»و )١/ ١71(2 يبطرقلل «مهفملا»و )0/ ٤٤۸(.

 مالعإلا»و )١/ ١49(« قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )5/ ٠١(«

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ٤۸۷(. /۲) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 تكنلا»و ء(١۲ /7) بجر نبال «يرابلا حتف»و 205795 )١/ راطعلا نبال

 )١/ ٥٠٦(« رجح نبال «يرابلا حتف»و «(78 :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع

 ۱۷١١(. /۲) يناكوشلل «راطوألا لين»و ١51(« /5) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 فرض



 . خلإ «. . .ءابقب سانلا امنيب» : اًضيأ رمع نبا ثيدح يف هلوقو

 ٠ . مهلاثتما لامك :هيف

 الإ ناسنإلا مزلت ال ماكحألا نأ يهو «ةيلوصأ ةدعاق : هيفو

 رمألا نأل ؛دعُي مل ءمكحلا هغلبي نأ لبق ىلص ولو ؛هتغلب اذإ

 لوزن دعب اولصف ءرصعلا ةالص يف راهنلا رخآ لزن ةبعكلا لابقتساب
 . حبصلا ضعبو «ءاشعلاو «برغملا : رمألا مهغلبي نأ لبق رمألا

 ءأطخلا هل نيبت مث «ىلصف «دهتجاو «ةلبقلا لهج ول :اذه لثمو

 .دحاولا ربخ لوبق : هيفو
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 ا
 ” ۶ orا ےک م90 ا ر 2 ا

 ) - )"51نم مِدق َنيح اًسنأ انلبقتسا : لاق «نيريس نب سنأ ْنَع

 نم ۀهجوو ءرامح ىلع یلص هتیآرف ءرْمّثلا نيعب انيقلف «ماشلا
 .  o . 0 7 0ص ظ رد م ود

 َرْيغل ىلصت كتبأر : ثلقف « ةبعكلا راَسَي ْنَع : ىَنْعَي - بناجلا اذ
 7 3 700 2 8 7 ١  00000ر 0

 ةلعفأ مل ءُهلَعفَي لكي هللا َلوُسَر ْتْيَأَر ينأ الؤل :َلاقف ؟ةلبقلا .

 مدق نيح اًسنأ انلبقتسا» : نيريس نب سنأ ثيدح ىف هلوقو

 «رامحلا ىلع عوطتلا ةالص :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 زاوج :باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص :باتك يف ملسمو )۱٠٤۹(« مقر

 . )۷٠۲(« مقر تهجوت ثيح رفسلا يف ةبادلا ىلع ةلفانلا ةالص

 ء(۲۹ /۳) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو 3١١(2 /5) يوونلل «ملسم حرشاو

 ء(١٠٠ /۲) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و .(۹۳ )١/

 «ةدمعلا ىلع تكنلا»و )١/ 5٠7(« راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 ةدمعاو «(015 /۲) رجح نبال «يرابلا حتفاو «(۷۹4 :ص) يشكرزلل

 ٠١١(. /۲) يناكوشلل «راطوألا لين»و ١5١(« /1) ينيعلل «يراقلا

 فرك



 لامعأ نم رمتلا نيعو «قارعلا ىلإ همودق : خلإ «. . .ماشلا نم

 . قارعلا

 . ىلع رفسلا يف ةلفانلا ةالص زاوجو «رامحلا ةراهط :هيفو

 ةصخر هذهو ءاهريغ وأ «ةلبقلا ىلإ «- هريغ وأ اًرامح  ةلحارلا

 . ةدابعلاب بيغرتو «ىلاعت هللا نم

۲۳٢ 



 42 4و ر

 لوألا ثا

 :هلكب هلا ُلوُسَر لاق :َلاَق هل ِكلاَم نب ستا ْنَع - (50)
 .©0قآالَّصلا ماّمت ْنِم ٌففّصلا ةيوْست نِإف ؛مكفوفص اوُوَس» ل ل و ل

 ةيوست نإف ؛ مكفوفص اووس» : كلام نب سنأ ثيدح يف هلوق

 فوفصلا ةيوست نأ حيرص صن اذه :«. . .ةالصلا مامت نم فوفصلا

 . ةعامجلا ةالص دئاوف نم اذهو «ةالصلا مامت نم

 )١( » باب «ةمامإلاو ةعامجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت :

 يف ملسمو ءرخأ عضاومو «(5857) مقر ءاهدعبو ةماقإلا دنع فوفصلا ةيوست

 .هل ظفللاو ء(۳۳٤) مقر ءاهتماقإو فوفصلا ةيوست :باب «ةالصلا : باتك

 * قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش» :ثيدحلا حرش رداصم )١/ 194(2

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )۲/  »)6٠7١يف ةدعلا»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش )١/ ٤١١(« بجر نبال «يرابلا حتف»و

 )569 /5(. رجح نبال «يرابلا حتفاو )17 /۲  »)7١«يراقلا ةدمع»و

 ينيعلل )٥/  20701يناكوشلل «راطوألا لين»و )۲۲۹۰/۳(.

 فضي
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 ب هلا َلوُسَر ُتْمِمَس :َلاَق هه ریش نب ٍناَمْعْنلا نع -(5)

 .900وكهوُجُو يا نقلا نأ .ةكفوفص ٌنُوَسُتَل» :ٌلوقَ

 يوسي اَمّنأَك ىَتح ءاَنقوفُص يّوَسُي كي للا لوُسَر ناك :ٍمِلْسْمِلَو
 داك ىَنَح َماَقَف ءاّمْوَي جرح مث ءاَنلَقَع دق ْنَأ یر ىَّنَح «حادقلا اهب

 َنُوَمَشَل اهلا دابع» :لاقف ةردص اًيداَب الجر ىَأرق 9 نُ
 .بکهوُجُو رو” نب هلل , هللا فلاحي 3 مكفوفص ومس وو

 )١( * باب «ةمامإلاو ةعامجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت :

 :باتك يف ملسمو «(185) مقر ءاهدعبو ةماقإلا دنع فوفصلا ةيوست

 مقر ءاهتماقإو فوفصلا ةيوست :باب «ةالصلا )575(.

 مقر ءاهتماقإو فوفصلا ةيوست :باب «ةالصلا :باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 .(ة"5)

 ةضراع»و ء(۱۸۳ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحل حرش رداصم *«

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ٥١(. /۲) يبرعلا نبال «يذوحألا

 = يوونلل «ملسم حرش»و «(15 /۲) يبطرقلل 'مهفملا»و )۲/ ٤١(«

 فرك



 «. . .مكفوفص نوستل» :ريشب نب نامعنلا ثيدح يف هلوقو

 .خلإ

 مُهملَعُيو «مهدقفتي «ةعامجلا ىلع رظن هل نمو «مامإلا نأ : هيف

 :هتالتم لامك لصحي اه:

 . لعفلاو لوقلاب مهملعي هنإ ثيح ؛ ةي هميلعت نسح : هيفو

 اذهو «بعكألاو بكانملاب : مهتيوستو «لبنلا يه : حادقلاو

 اذه هكرت ىلع بتر هنأل ؛فوفصلا ةيوست بوجو يف حيرص صن

 .هوجولا نيب ةفلاخملا وهو «ديدشلا ديعولا

 . مهئافقأ ىلإ مههوجو بلق :كلذب دارملا نأ لمتحيو

 وهو ؛سايقلاو ثيدحلا دارمل برقأو ءرهاظلا وهو «لمتحيو

 بحي ام هيخأل ناسنإلا بحي الف «بولقلا نيب ةفلاخملا :دارملا نأ

 نم هؤافلخو هيَ هللا لوسر لزي ملو ءءاضغبلاو ةرفنلا عقتو «هسفنلا

 رمأي هنو رمع ناك ىتح ءاهليدعتب نورمأيو ‹فوفصلا نودقفتي هدعب

 مالعإلا»و )١/ ١90(« قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و = )٤/ ٠١۷(«

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 420117 /۲) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 ء(۸٤۲ /0 بجر نبال «يرابلا حتف»و )١/ 5١٠8(« راطعلا نبال

 يقارعلل «بيرثتلا حرط»و ء(١٠۸ :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

 «يراقلا ةدمع»و ۲٠۷(« /۲) رجح نبال «يرابلا حتفاو 207375 /5)

 .(141/ /۲) يناكوشلل «راطوألا لين»و )٥/ ۲٠۳(. ينيعلل

۳4 



 ءارخأتم وأ اًمدقتم هآر نمف «فوفصلا ىلإ رظني مث «ماقتف ةالصلاب

 | ٠ :ةردلاب رف

 ««؟اهبر دنع ةكئالملا فصت امك نوفصت ًالأ» : ب لاق دقو

 كوالا نقدر 0 وم رويل لاف 2ا لؤيشو اي ترف کو ا
 . 0(لوألاف

 ٥] : تافاصلا] اکلیل اتو : مهلوق مهنع ركذف «كلذب مهحدمو 2 رع وسم

 فص يف لهف ««جوعأ فص ىلإ رظني ال هللا نإ» : ا لاق دقو

 . ؟ريخ نم هيلإ هللا رظني ال

 «ةالصلا يف نوكسلاب رمألا :باب «ةراهطلا :باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 يف يئاسنلاو «(470) مقر «مالسلا دنع اهعفرو ديلاب ةراشإلا نع يهنلاو

 ء(١۱١۸) مقر «فوفصلا صر ىلع مامإلا ثح :باب «ةمامإلا :باتك

 .هل ظفللاو

 «ةمئادلا ةنجللا ىواتف» :رظنا ءهل لصأ الو «ةنسلألا قاع نوع ف )۲)

 . (۳۲۸ ص ٦/ ج)

4 



95 AIR 

rt 

 E : لاق بث ll 58 7 تنص ال كرا كور

 نمل ام لوط نم وساد ءا ريصَح ىلإ تمم: نأ لاق

 ارو 0 نأ تفلت فلو رشا لوس ر هيلع ماف ءا ُهَتْحَضَنف
 0 ر

 , و ٌفَرَصن ير ءاتئارو نم ٌروُجَعلاَو

 لور نأ“ مهو لو

 . تفلح ا 7

 ‹بايثلا يف ةالصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 يف ملسمو «رخأ عضاوم يفو .(0777) مقر ءريصحلا ىلع ةالصلا : باب

 مقر «ةلفانلا يف ةعامجلا زاوج :باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا :باتك

)10۸( . 

 ةعامجلا زاوج :باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 .(550) مقر «ةلفانلا يف

 = )١/ 0١17/5 يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

"1١ 



 تعد ةكيلم هتدج نأ» :كلام نب سنأ ثيدح يف هلوقو

 .خلإ .. . ماعط ىلإ ةَ هللا لوسر

 . كولمملاو ةأرملا ةوعد بيجي هنإ ىتح ايب هقلخ نسح : هيف

 ؛يتالص اوملعتت لجأل : يأ ؛«مكل يلصألف اوموق» : هلوقو

 .اوملعتي نأ لجأل هلل يلصي هنإف

 .هميلعت نسحو «هحصنو «هعضاوت : هيفو

 .خلإ 2١ . .ريصح ىلإ تمقف» : هلوقو

 اذه نم نسحأ اودجي مل مهنأو ؛©"ههيلع ايندلا فصق : هيف

 . ريصحلا

 اذإو «مهفلخ  لاجرلا عم تناك اذإ  ةأرملا فقوم نأ : هيفو

 «لاجركف «ءاسن اهعم ناك اذإ امأو ءاهتیڈفب سأب الف ءاهدحو تناك

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(774 /۲) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و =

 (مهفملا»و ٠١(. /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )۲/ ١

 ةدمع حرشاو )٥/ ٠١۲(« يوونلل «ملسم حرش»و ء(١۲۸ /۲) يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۱۹۷ )١/ قيقد نبال «ماكحألا

 )١/ ٤١١(« راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ٥۲۳(. /۲) نقلملا

 رجح نبال «يرابلا حتفاو ۲ : ص ) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

 «راطوألا لين»و ٠١١١(« /5) ينيعلل «يراقلا ةدمعاو )1١/ ٤۸4٩۹(.

 . (۲۲۰ /۳) يناكوشلل

 . مهيلع ايندلا قيض :يأ (۱)

۲4۲ 



 . نهفوفص ةيوست نهيلع بجيو «اّذف اهتالص حصت ال
 ضرفلا يف هتمامإ حصت امك ؛ هتفاصم حصت زيمملا نأ : هيفو

 ىمسي الف «غلب اذإو «غلبي ملو «هوبأ تام نم : ميتيلا نأل ؛لفنلاو

 اهنأ لمتحي «هنيمي نع ينماقأف» :ىرخألا ةياورلا يف هلوقو

 وأ تمي نط هماقأ هنأ فاطر هو لخويا ةف

 نم زوجعلاو «هفلخ اراصو «سنأ عم فص «ميتيلا ءاج املف

 . مهئارو

 رثكأف نينثالا نأو «هنيمي نع مامإلا عم دحاولا فقوم نأ :هيفو

 . مامإلا فلخ مهفقوم

¥ ¥ * 



 : لاق « اًمهنع هللا يضر - سابع ِنْب لاڍبع نع - (۷۰)
 ٌتْمَقَف «لّيللا نم يلصُي يب ّئبنلا ماقف .ةنومُيم ىتلاخ دنع تب 8 ue و اس las م . عمم ل

 .'هنیمَي نع ينَماقأف ؛ يسأرب ذخأف ِهِراَسَي ْنع

 يف رّمسلا :باب «ملعلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 ةالص :باتك يف ملسم هجرخأو ءرخأ عضاوم يفو )2١١1: مقر ؛ملعلا

 )V7). مقر ‹همایقو ليللا ةالص ىف ءاعدلا : باب ءاهرصقو نيرفاسملا

 )١/ ١175(, يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم #

 ىبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و ۱١۷(« /۲) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «مهفملا»و ١١١(« /7) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ل( /۲(

 ةدمع حرشالو c(t /5) يوونلل «ملسم حرشاو T4۲)» 7/۲( يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(۱۹۹ )١/ قيقد نبال «ماكحألا

 )5١/ ٤١۷(« راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و .(079 /۲) نقلملا

 رجح نبال «يرابلا حتفاو 41 /0 بجر نبال «يرابلا حتفاو

 لبس»و 1Y)» /۲) ینیعلل «يراقلا ةدمعاو ( ۸۲ /۲ ۸۸ ۳۹ /۱)

 )١/ ۲٤١(. يناكوشلل «راطوألا لين»و ۳١(. /۲) يناعنضلل «مالسلا

4٤ 



 .٠ . .ةنوميم يتلاخ دنع ٌتب» : سابع نبا ثيدح يف هلوقو

 . خلإ

 .ةِلَك يبنلا جوز نينمؤملا مأ : ةنوميم

 اهدنع تبي مل هنأل ؛ملعلا ىلع هذ سابع نبا صرح : هيفو

 . 5 هتالص ملعتيل الإ

 هرقي مل هنأل ؛هنيمي نع مامإلا عم دحاولا فقوم نأ :هيفو

 . هنيمي نع هماقأو ءهسأرب ذخأ لب «لوألا هفقوم ىلع

 هنأ : حيحصلاو «فالخ هيف ؟بحتسم وأ بجاو اذه لهو

 نأ ىلوألاف «لك ىلعو «هراسي نع هفوقو زوجيو «بحتسم

 . هنيمي ولخ عم هراسي نع فقي ال

 «بابحتسالل هنأ بلاغلا ةي هلعف نأ :ةيلوصألا ةدعاقلاو

 . بوجولل هرمأو

 لطبت ال هنأ :- هنيمي نع فوقولا بوجوب لوقلا ىلع :  هيفو

 ذفلاك عوكرلا ىلإ هفقوم ىلع رمتسا اذإ لب «فوقولا درجمب

 . فصلا فلخ وأ ءهفلخ

 نبا نأل ؛هتفاصمك ؛يبصلاب غلابلا ةالصب سأب ال هنأ :هيفو

 يبصلا ةمامإ امأو ءرشع ةثالثلآل] براقم هرمع تقولا كلذ سابع

 . فالخ اهيفف «غلابلاب

 هقفأ وأ ءأرقأ ناك اذإ اًصوصخ ؛ كلذ زاوج : حيحصلاو

Y f 



 . ةع هنمزب كلذو .مهؤرقأ هنأل ؟ نينس عبس هرمع

 لب اهب سأب الف «ةالصلا ةحلصمل تناك اذإ ةكرحلا نأ :هيفو

 لك ذخأي مث «ساعنلا هذخأي هنأ :تاياورلا ضعب يف ءاج دقو
 و

 . '")ظقويف «هنذأ ةمحشب ثب

 نأ» :درو نكل «ةالصلا ىف رضي ال ريسيلا مونلا نأ :هيفف

 بهذيو «حيرتسي ىتح منيلف «مونلا هذخأف «ليللا نم ماق اذإ ناسنإلا

 مونلا ناك اذإ امأو «لاق امك وأ «"(هسفن بسي دق هنإف ؛ساعنلا هنع

 .اهدوعيو هسفن دهاجي نأ ىغبنيف «ناسنإلل ةداعو اًعبط

 متأي نأ داراف «يلصي رخآل ناسنإ ءاج اذإ سأب ال هنأ :هيفو

 .ةالصلا لوأ نم ةمامإلا وني مل ولو هب

 ههقف مهللا» :لاقف هل اعد هصرح ىأر امل هنأ . هنع دروو

 . اًرخاز ارحب هيفَذ ناكف ««ليوأتلا هملعو «نيدلا يف

 ءهمايقو ليللا ةالص يف ءاعدلا :باب «نيرفاسملا ةالص : يف ملسم هجرخأ )00(

 .(755) مقر

 مقر «مونلا نم ءوضولا :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

(۳). 
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 ةءامإلاب
 سټ 5 و <

 لوالاتيدحلا

 شخ اَمأ» : لاق ذل بتلا نع هل ةربرُه يأ ْنَع - (۷)

 وأ ءِراَمِح سر ُهَسَأَر هللا َلَّوَحُي ْنَأ ماَمإلا َلْبَق ُهَسْأَر عفر يَِّلا
 7 س و وك 2 ريب سر م

 . "70؟ِراَمِح ةروص هتروص لعجي

 )١( * باب «ةمامإلاو ةعامجلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت :

 ءةالصلا :باتك يف ملسمو «(10۹) مقر «مامإلا لبق هسأر عفر نم مثإ

 مقر ءامهوحن وأ دوجس وأ عوكرب مامإلا قبس ميرحت : باب )4371(.

 ء(۱۷۷ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(595 )١/ ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «مهفملا»و ٤١(« /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و .(57 /۳)

 ةدمع حرشاو ٠١١(« /5) يوونلل «ملسم حرشاو ٥۹(« /۲) يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )١/ ۲١٠(« قيقد نبال «ماكحألا

 5١9(« /۱) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و .«(055 /۲) نقلملا

 يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و )٤/ ١١۳(« بجر نبال «يرابلا حتفاو

 = «يراقلا ةدمع»و «(۱۸۳ /۳) رجح نبال «يزابلا حتفهو «(86 : ص)

4V 



 هسأر عفري يذلا ىشخي امأ» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوق

 . خلإ 2. . .مامإلا لبق

 ةقباسملا نأو «ةعباتملا بوجوو «مامإلا ةقباسم ميرحت :هيف

 .ديدشلا ديعولا اذه اهيلع بتر هنأل ؛بونذلا رئابك نم
 نم رامحلا نأل ؛تاناويحلا رئاس نيب نم اًرامح هلعج ةبسانمو

 . سانلا هلبأ نم هنأل ؛اذه ةفصب وهف «تاناويحلا هلبأ

 ؛ببسلا اذهب «ةالصلا باتك» :هتلاسر دمحأ مامإلا فنصو

 . هثبو هفنصف «مامإلل مهتقباسم ةرثك ىأرف «دجسم يف ىلص هنأل

 : هيبنت

 ءاّدمعتم عوكرلا نكر ريغ نينكرب وأ «عوكرلا نكرب قبس اذإ
 .©2بهذملا نم روهشملا اذه ؛ هتالص تلطب

 درجمب هتالص تلطب «قبسلا دمعت اذإ هنأ :"ةيناثلا ةياورلاو

 ‹حيحصلا وه اذهو «نكر ىلإ لب «نكرب نكي مل ولو «قبسلا

 . ”مالسإلا خيش رايتخا وهو

 . )۷۲ /؟) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(۲۲۳ )٥/ ينيعلل =

 )١/ ۲٠١(. «ىهتنملا حرشا ٥( /۲) «فاصنإلا» :عجار )١(

 .قباسلا عجرملا (0)

 .اهدعب امو (۳۳۷ /۲۳) «ىواتفلا عومجم» :عجار (۳)

۸ 



 نكرب همامإ قبس اذإ هنإف «يسانلاو ىهاسلاو لهاجلا امأو

 هكردأ ىتح عجري ملو «عوكرلا نكر ريغ نينكرب وأ «عوكرلا

 .ها .اهماقم اهدعب ىتلا تماقو «هتعكر تلطب «مامإلا

# # #* 

٤۹ 
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 لج اَمَنِإ» : لاق يب بتلا نع هه ةريره يبأ ْنَع - (۲)
 ءعكر اذإو ءاوُرّسبكف ربك اذإف ؛هّيلع اوفلتخت الف ؛هب متویل ؛ مامإلا ےس س 7

E A E E aءُدْمَحلا كلو ابر :اولوقف ُهَدِمَح ْنَمِل هللا عِمَس :لاق اذٍإَو ءاوعكراف  
 7 هو ص *و كرد سدة صر 50 ا

 . 0«نوعّمجأ اًسولج اولصف ءاًسلاج ىلص ادإو ءاوُدُحْساَف دس اذإو

 :باب «ةمامإلاو ةعامجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * (۱)

 «ةالصلا ةفص :باتك يفو «(589) مقر «ةالصلا مامت نم فصلا ةماقإ

 :باتك يف ملسمو )١١(« مقر «ةالصلا حاتتفاو «ريبكتلا باجيإ : باب

 ةردابم نع يهنلا :بابو )5١5(« «مامإلاب مومأملا مامتثا :باب «ةالصلا

 )5١11(. مقر «هريغو ريبكتلاب مامإلا

 حرش»و ٠١١(« /5) يوونلل «ملسم حرش» :ثيدحلا حرش رداصم *

 نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )١/ 207١17 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع

 تكنلا»و ء(٤۲۸ :709 )٤/ بجر نبال «يرابلا حتف»و )١/ 57١(« راطعلا

 0771 /۲) يقارغلل «بيرثتلا حرط»و «(85 :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع

 .(555 /0) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و 7١17(« /۲) رجح نبال «يرابلا حتف»و

 17٠١(. /۳) يناكوشلل «زاطوألا لين»و .(۲۲ /7) يناعنصلل «مالسلا لبس»و

 الكحل



 ىَلَص :ْثَلاَق « اهْنَع هللا يضر  َةَشْياَع نع - (07)

 هارو ىَلَصَو ءامِلاَج ىّلَصق ِلاَش َوُمَو ديب يف ل للا ُلوُسَ
 اَمَتِإ» : لاق ءَفَرَصْنا الف ءاوُسِلْجا نأ ؛ْمِهْبَِإ َراَسَأَف ءاًمايق ٌمْوَق

 ءاوُمَقْراَف عقر ادو ءاوُمَكْراَف مكر اَذَِف هوب تول ُماَمإلا ليج
 ذرو ءُدْمَحلا َكَْلَو اتر :اوُلوَقف ُهَدِمَح نمل لا حمس :َلاَقاَذِإَو

 02 r و م رد 5

 .'«نوعَمجأ اًسولج اولصف ءاَسِلاَج
aA 

 )١( * باب «ةمامإلاو ةعامجلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت :

 باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو ((105) مقر هب متؤيل مامإلا لعج امنإ :

 مقر «مامإلاب مومأملا مامتئا : باب «ةالصلا )٤١١(.

 «راكذتسالا»و ء(۱۷۷ /؟) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(۳١۳ /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ١78(« /۲) ربلا دبع نبال

 مالعولا»و »)1۲ /5) يوونلل «ملسم حرشالو 4٦)» /۲) يبطرقلل «مهفملا»و

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(٤٠٠ /۲) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 <= حرط»و )101/4( بجر نبال «يرابلا حتف»و )١/⁄ EY) راطعلا نبال

 ١ه"



 . براقتم امهظفلو امهانعم ةشئاع ثيدحو «ةريره يبأ ثيدح

 مامإلا نأ : يأ ؛خلإ 2. . .هب متؤيل مامإلا لعج امنإ» :هلوق

 .ةعباتملا لصحت الف ءاريثك هنع رخأتي الو «قّبسي الف « عاتي

 :ثيدحلا يف :هانعم اًمالك هللا - همحر دمحأ  مامإلا لاق

 .""ةعباتملا بوجو

 ؛«اوعكراف «عكر اذإو ءاوربكف «ربك اذإف» : هلوق يف ءافلاب هبترو

 ؛بيقعتلاو بيترتلا ديفت ءافلا نأل ؛هنع رخأتي الو «هقبسي ال : يأ

 هبقع رقتساو «ناكرألا نم هوحنو عوكرلا ىلإ مامإلا لصو اذإ : يأ

 ظ .ه ا .ًالاح مومأملا

 . اهب همامإ قبسي ال نأ َمومأملا مزلي اهلك لاعفألا ناكرأو

 .اهب همامإ قبسي ال «ميلستلاو ريبكتلاك ؛ ةيلوقلا ناكرألا امأو

 الإ ءاًعيمج امهب نايتأي امهنإف «ةءارقلاو دهشتلاك ؛اهريغ امأو

 . تاصنإلا هل عرشيف «مومأملا اهعمس اذإ ةءارقلا

 ديكأت اذه :«هيلع اوفلتخت الف» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوقو

 . عابتالل

 ةدمعاو ء(۱۷۸ /۲) رجح نبال «يرابلا حتفاو ء(١٤ /۲) يقارعلل «بيرثتلا =

 ۲٠۸(. /۳) يناكوشلل «راطوألا لين»و .(۲۱۷ /6) ينيعلل «يراقلا

 ١١(. /۲) «ريبكلا حرشلا» :عجار (۱)
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 ؟طقف لاعفألاب مأ «تاينلاو لاعفألاب عابتالا لهو

 فلتخاف «تاينلا امأو «قافتالاب بجاو اهيف عابتالاف «لاعفألا امأ

 : نیلوق ىلع ؟ال مأ ,.حصي له «لفنتمب ضرتفم متئا اذإ ام يف

 اک هللا لوسر عم يلصي ناك اًذاعم َّنأل ؛ كلذ زاوج : حبحصلا

 8 هللا لوسرو ءمهب يلصيف «هموق ىلإ بهذي مث ءهرخآلا ءاشعلا
 . هيلع رکنی ملو «كلذب ملعي

 يفو «ثيدحلا اذهب نولدتسي كلذ نوُرّوَجُي ال نيذلاو

 2 00 فالتخالا :كلذب دارملا نأل ؛رظن هيف [هب] لالدتسالا

 وقفتاف ءهروصلا ضعب يف فالتخالا زاوج ىلع اوقفت تا اضيأ مهنألو

 . قرف اهنيب سيلو «لفنتملاب ضرتفملا ةمامإ زاوج ىلع

 ضرتفملا ةمامإ زوجيف ؛ةينلاب فالتخالا زاوج : حيحصلاف

 «هتفاصمك ؛هسكعو «غلابلاب يبصلا ةمامإ زوجتو ءاهسكعو «لفنتملاب

 مل اذإ ءاشعلا وأ رصعلا يلصي نمب رهظلا يلصي نم ةمامإ زوجتو

 .امهلاعفأ فلتخت

 .«نوعمجأ اًسولج اولصف ءاّسلاج ىلص اذإو» : هلوقو

 يحلا مامإ ناك اذإ : اولاقف ءاطورش "روهشملا ىلع اوطرتشاو

 )1١( «عورفلا» :عجار )١/ ٥۹١(ء «فاصنإلا» )۲/ ۲۷١(.

 )۲( «ىهتنملا حرش» :عجار )١/ 7175(.
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 . اًسلاج ةالصلا مهب حتتفاو «هتلع لاوز وجرملا - بتارلا : يأ -

 بتارلا ءاوس هنأو «ثيدحلا مومعل ؛ماع [هنأ] : حيحصلاو

 . سلجف لتعا مث ءاّمئاق وأ ءاّسلاج مهب حتتفا «هريغو

 هنأل ؛ةالصلا تابجاو نم ريثك نم مزلأ ةعباتملا نأ :هيفو

 ةعباتم لجأل ةالصلا ناكرأ نم نكر هنأ عم «مايقلا كرتب مهرمأ

 . مامإلا

 رضح اذإ مايقلا نع زجعي ناسنإلا ناك اذإ :مهضعب لاقو

 لك يف هنأل ؛ريخم وهف «هتيب يف ىلص اذإ هيلع ردقيو «ةعامجلا
 .اًبجاو لعفيو ءاّبجاو كرتي

 ولو ‹ةعامجلا عم ةالصلا هل عرشي هنأ ىلع ثيدحلا اذه لديو

 هزاوجف «ةعامجلا لجأل اًدعاق رداقلل ةالصلا زاجأ هنأل ؛اًدعاق ىلص

 . ىلوأ زجاعلل

 هيلع بجو «ةعامجلا روضح ىلع اًرداق ناك اذإ هنإف :اضيأو

 ىلعف «زجعلاب هنع طقس «مايقلا نع زجعو ءرضح اذإف ءروضحلا

 يدؤي ةلاح لك يف هنإ :لاقي الو «ةعامجلا روضح هيلع بجي اذه

 وهو «ابجاو اًيدؤم ناك «ةعامجلا رضح اذإ هنأل ؛اًبجاو كرتيو ءاّبجاو

 .زجعلاب طقسي مايقلا نأل ؛بجاول اكرات نكي ملو «ةعامجلا

 امأو «درفنملا هلثمو «مامإلا ىلع بجاو عيمستلا نأ :هيفو

 .ه ا .هيلع بجي الف «مومأملا
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 يالا تيما

 : لاق « هذ ٌيراّصنألا ئمطَحلا َد ديرب ارفع نع

 اذإ لي هللا ُلوُسَر ناک : لاق «بوُذَك ريَ َوُهَو ؛ ءاربلا ىَنْئَدَح
 - 2 ت و1 دل رس ص

 عقب ىح ةرهط اني ٌدَحأ نخب مل «هدِمَح نما َحوَس» : لاق
 . هدب ادو س عت هت ؛ اداس كي شا لوس

 :باب «ةمامإلاو ةعامجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 يف ملسمو «رخأ عضاومو «(508) مقر ؟مامإلا فلخ ْنَم دجسي ىتم

 )٤١٤(. مقر .هدعب لمعلاو مامإلا ةعباتم : باب «ةالصلا : باتك

 «(۷۷ /؟) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يوونلل «ملسم حرش»و ۳۸١۹(« /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 مالعإلا»و ء(١٠٠۲ )١/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )4/ ۹١(«

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(01// /۲) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 تكنلا»و )٤/ ١59(« بجر نبال «يرابلا حتف»و «(579 )١/ راطعلا نبال

 ء(١۱۸ /57) رجح نبال «يرابلا حتف»و «(87 :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع

 )1 /0) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 "هه



 ريغ وهو «ءاربلا ينثدح» :ديزي نب هللادبع ثيدح يف هلوق
 .خلإ 2. . .بوذك

 ؛ةغالبلا نم اذهو «ىندألاب ىلعألا ىلع هبنو «ةعباتملا نايب : هيف
 . ىلوأ باب نم رصقألا يفف «ناكرألا لوطأ يف هوقبسي مل اذإ مهنأل

 لصي ىتح نكرلا ىلإ لاقتنالا يف مومأملا ٌعَرْسَي ال هنأ : هيفو

 . هيلإ لقتنا يذلا نكرلا ىلإ مامإلا

 . ملعلا هنع لقن نم ةقث نايب : هيفو

* ¥ ¥ 

 ل۲٥



 رهج : باب «ةالصلا ةفص : باتك ىف يراخبلا هج رخأ : ثيدحلا جيرخت « 01(

 ءةالصلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو ء(۷٤۷) مقر «نيمأتلاب مامإلا |

 )51١١(. نيمأتلاو ديمحتلاو عيمستلا : باب

 «راكذتسالا»و ء(۲۲۳ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 0١(( /۲) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(57/7 )١/ ربلا دبع نبال

 ٤٤(« /7؟) يبطرقلل «مهفملا»و ء(۸٠۳ /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )٤/ ١794(: يوونلل «ملسم حرشاو

 «(087 /۲) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )1١/ ۲٠۷(«

 يقارعلل «بيرثتلا حرط»و ء(4٩۸ :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

 «يراقلا ةدمع»و 777(2“ /۲) رجح نبال «يرابلا حتف»و 20516 /0)

 ؛راطوألا لين»و «(177 )١/ يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(59 /5) ينيعلل

 .(555 /۲) يناكوشلل |

Yo 



 «. . .اونمأف «مامإلا َنَمَأ اذإ» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوقو

 . خلإ

 :هانعمو «نيمآ :لوق :هانعمو «هتليضفو نيمأتلا ةيعورشم : هيف

 ؛ًاليلق تكسي امدعب ةحتافلا نم غارفلا دعب عرشتو «بجتسا مهللا

 وهو «ءاعد ةيرهجلا يف اهب رهجيو «ةحتافلا نم تسيل اهنأ ملعيل
 :يسدقلا ثيدحلا يف درو اذهلو «قالطإلا لع ةيعدألا مظعأ

 يدبعلو «نيفصن يدبع نيبو ينيب ةالصلا تمسق» : ىلاعت هللا لوقي
 : ىلاعت هللا لاق «نيملاعلا بر هلل دمحلا :دبعلا لاق اذإف ؛لأس ام

 يلع ىنثأ :هللا لاق ءميحرلا نمحرلا :لاق اذإو «يدبع يندمح

 تمعنأ نيذلا طارص ميقتسملا طارصلا اندها :لاق اذإو «يدبع

 اذه :ىلاعت هللا لاق «نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ مهيلع

 . لاق امك وأ ««لأس ام «يدبعلو «يدبعل

 وأ نامزلاب ةقفاوملا له :خلإ «. . .قفاو نم هنإف» : هلوقو

 : نيلوق ىلع ؟فصولا

 بابسأ نم اهعامتجاو تاوعدلا قافتا نأل ؛نامزلا :ليق

 مهرمأ ام هللا نوصعي ال نيذلا ةكئالملا ةقفاوم اصوصخ ؛ةباجإلا

 لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو :باب «ةالصلا :باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 .(596) مقر «ةعكر
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 وسار يروا نر اكول ل2 ةوومول اننا لطم

 .نودجسمي هلو

 رضحتسي : يأ ؛لاحلاو فصولاب ةكئالملا نيمأت قفاو : ليقو

 ٍلفاغ بلق ءاعد لبقي ال هللا نإف ؛هل عرضتيو «هراقتفا ىريو «ءاعدلا

 ةباجإ طورش نم نإف ؛نيينعملل ثيدحلا لوانت نم عنام الو ءال

 نمو «ىلاعت هللا ىلإ يعادلا راقتفاو «لوقي ام راضحتسا :ءاعدلا

 ءءاقستسالا يف عامتجالا عرش امك ؛تاوعدلا عامتجا : ءاعدلا بابسأ

 .اهوحنو .جحلاو «نيديعلاو «فوسكلاو

 يغبنيو «ميظع لضف اذه : (هبنذ نم مدقت ام هل رفغ» : هلوقو

 : كلذب دارملا نإف «بونذلا ةرفغم هيلع بتري صن لك نأ ملعي نأ

 نإ# :ىلاعت هلوقل ؛ةبوت نم اهل دب الف ءرئابكلا امأ ءرئاغصلا

 rı] : ءاسنلا]# کای ہک :2 َرْيَكُن ُهْنَع نوهت ام ريابڪ اوبن

 ناضمرو «ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو «سمخلا تاولصلا» ا «ةيآلا

 . "”«رئابكلا تبنتجا ام نهنيب امل ٌتارفكم ناضمر ىلإ

 : هيىنت
 مو

 ؛حصي مل هنإف ءارخأت امو مدقت ام هل رفغ» :هيف درو ظفل لك

 ىلإ ةعمجلاو «سمخلا تاولصلا :باب «ةراهطلا :باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 مقر «رئابكلا تبنتجا ام نهنيب امل تارفكم ناضمر ىلإ ناضمرو «ةعمجلا

(۳(. 
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 رخأت ام نارفغ لب «دحأل نكي مل بونذلا نم رخأت ام نارفغ نأل

 .كَو هب صاخ بونذلا نم

 «نيمأتلا نم غرف اذإ :دارملا سيل :خلإ .٠ . .نمأ اذإ» :هلوقو

 هلوقك ؛نيمآ :لوقي نأ دارأو «كلذ ىلإ لصو اذإ :دارملا لب

 . ةيالا [۹۸ : لحنلا]€ هللا ديس "اق نالا ترف اذإَف * : ىلاعت

»* #* * 
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 مرر

 ىَلَص اًذإ» :لاق لكي هللا َلوُسَر َّنَأ : ه ةَرئرُه يِبأ ْنَع - ((5)

 َةَجاَحْلا ذو «ميقّسلاو «َفيِعَضلا ُمهيف نإ ؛ ففف ءسال ْمُكْدَحَأ

 . اش ام ُلٌوُطْيلف ؛هسقتل مكذَحَأ ىلص اَذإو

 .خلإ 2. . . مكدحأ ىلص اذإ» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوق

 :باب «ةمامإلاو ةعامجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت * )١(

 «ةالصلا :باتك يف ملسمو «ء(١1۷) مقر «ءاش ام لوطيلف ءهسفنل ىلص اذإ

 .(571 مقر «مامت يف ةالصلا فيفختب ةمئألا رمأ : باب

 ء(۳۸۳ /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو 221١487 /5) يوونلل «ملسم حرش»و

 ء(۹۳٥ /؟) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۸٠۲ /۱)

 نبال «يرابلا حتف»و «(575 )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 «يرابلا حتف»و 20747 /۲) يقارعلل «بيرثتلا حرط»و ء(٤٠۲ )٤/ بجر

 لبس»و ۲٤١(« /0) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ١494(« /۲) رجح نبال

 ۱١١(. /۳) يناكوشلل «راطوألا لین»و «5 /۲) يناعنصلل «مالسلا
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 ةربع الو «نيمومأملا لاح ةاعارم هيلع بجي مامإلا نأ : هيف

 ءاّدحاو ناك ولو .«مهفعضأب ٍدَئقاو» : ب لاق هنإف ؛انه ةرثكلاب

 ءاهليوطت ديرأ انأو ءةالصلا يف لخدأل ينإ» :ِةْكك لاق اذهلو

 اذه يفو «"«همأ نتتفت نأ ةفاخم ؛ففخأف «يبصلا ءاكب عمسأف
 .ريثك ءيش بيغرتلاو فيلأتلا نم

 .ربك وأ ءرغص وأ «ةينبلا فعض : ينعي «فيعضلا» : هلوقو

 . ضيرملا : ينعي «ميقسلا» : هلوقو

 .ةيويند ولو «ةجاحلا بحاص : يأ ؛«ةجاحلا اذ»و

 : مهتاعارم نمو «تاجاحلا لهأ ةاعارم يغبني هنأ :اذه يفف

 ءرخأتي الو ِهَيِداَع نع مدقتي الف ؛بتار تقو يف يلصي مامإلا نأ

 ناسنإلا ىلص اذإ امأو «هرخآ وأ ءهطسو وأ «تقولا ِلَّوأ يف امإ

 مهددعو «ةعامج يف ىلص اذإ كلذكو ءءاش ام لوطيلف «هسفنل

 ؛ءايح كلذ رثآ مهضعب نكي ملو «مهلك ليوطتلا اورثآو ءرصحني
 . ةلعلا ءافتنال هسفنل يلصي يذلاك اذه يف هنإف

 ىلع ذخأي ال يذلا نذؤملا ذاختا :باب «ناذألا :باتك يف يئاسنلا هجرخأ )١(

 .(515) مقر ءرجأ هناذأ

 ءاكب دنع ةالصلا فخأ نم :باب «ناذألا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 «ةالصلا :باتك يف ملسمو ۷٠۸ ۷٠۹« ۷٠١(« ءا/٠ا) مقر «يبصلا

 )57١(. مقر «مامت يف ةالصلا فيفختب ةمئألا رمأ : باب

 ضخ



 ؟مايقلا لوط وأ .دوجسلاو عوكرلا ةرثك لضفألا له اوفلتخاو

 وه ام ىلإ رظنا :هريغو اذه يف اًعماج ًامالك دمحأ مامإلا لاق

 ؛حلاصملا ىلإ رظني نأ يغبني :يأ ؛“”ه | هلعفاف «كبلقل حلصأ

 ةالصلا سنجف «هريغ نم لضفأ هريصي ام لوضفملل ضرعي دقف
 ءركذلا سنج نم لضفأ ةءارقلا سنجو «ةءارقلا سنج نم لضفأ

 لوضفملاب نرتقي دق نكلو «ءاعدلا سنج نم لضفأ ركذلا سنجو

 . لضافلا نم لضفأ هريصت حلاصم

 : هيبنت

 يف ىعاري الو «ةعامج يف ولو «هب سأب الف «هليوطت درو ام

 ءادج هل ةالصلا ليوطت درو هنإف ؛فوسكلاك كلذو ؛صنلل كلذ

 ولو ءرصقي هريصقت درو امو «عوقولا ردان اضيأ هنألو ءٌَّقش ولو

 ةيحتو ءرجفلاو برغملا يتنسك كلذو ؛هدحو ناسنإلا ىلص

 ريغ :يأ ؛فيفختلا دارملاو «بطخي مامإلاو لخد نمل دجسملا

 فخأ طق مامإ ءارو تيلص ام :سنأ لاق امك كلذو «لخملا

 . لي هللا لوسر نم ةالص متأ الو «ةالص

 ل ةاعارم مامإلا مزلي :مالسإلا خيش لاقو

 .ه١ .ريخأتلاو

 ريبكلا حرشلا» ۱۹١(« /؟) «فاصنإلا» «(557 )١/ «ينغملا» :عجار )١(

 1 . )١/ VV) رمع يبأ نبال

۳ 



 «ليل ةالصك ؛ةضراع ةالص دحأب ىلص اذإ ليوطتلا زوجيو

 «سابع نبا هعمو «ةالصلا يب هللا لوسر لاطأ اذهلو «كلذ وحنو

 :لاق «ةرم دوعسم نبا هعم ىلص كلذكو «ساعنلا هذخأ هنإ ىتح

 نأ تممه :لاق ؟وه امو :اولاق ءءوسب تممه ينإ ىتح لاطأف

 .اًدج هيلع قش هنأل كلذو ؛ اكلي هللا لوسر عدأو «سلجأ

 ظفلو )٠١85(« مقر ليللا ةالص يف مايقلا لوط :باب يف يراخبلا هجرخأ )0(

 نأ تممه :لاق ؟تممه امو :انلق ءءوس رمأب تممه ىتح :يراخبلا

 يف ةءارقلا ليوطت بابحتسا :باب يف ملسمو .ِكِلكك يبنلا رذأو ءدعقأ

 .(۷۷۳) مقر ةالصلا

“٤ 



(VV)ىلإ ّلْجَر ءاج : لاق ءا ّيراَصْنَألا ِدوُعْسَم يِبأ ْنَع -  
 را

 ر

 َلاَقَف فلک بتلا

 2ے ر اش 0 ر ر اَمَق 2 و 2

 طق ٍةَظِْعْوَم يف بضغ للي هللا َلوُسَر ثأر امف ءاتب ليِطُي اِ
 «َنيِرْفتُم مكنم نإ ![ساّنلا اهب اَي» :َلاَقَف ِذِئَمْوَي ٍبِضغ ام دش و 2 ٤ 2 ا 58 06

 4 2 2 E > 2 0 م: 4 ي

 اذو «ريغصلاو .ريبكلا هئارو نم نإف ؛ْرِجوُيَلَ .َسانلا أ مكاف

 .“«ةَجاَحلا

 ص
 ؛نآلُف ٍلْجَأ ْنِم ؛ حْبّصلا ِةَآلَص ْنَع ْرَخَأتَأل نإ : ر هت

 ا

 يف بضغلا :باب «ملعلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 يف ملسمو ءرخأ عضاومو «(40) مقر «هركي ام ىأر اذإ «ميلعتلاو ةظعوملا

 .(555) مقر «مامت يف ةالصلا فيفختب ةمئألا رمأ باب ءةالصلا : باتك

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا» :ثيدحلا حرش رداصم *

 «ملسم حرشاو «(۳۸۲ /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» .(591/ /۲)

 حتف)و ۲١۷(« /0 بجر نبال «يرابلا حتف»و )٤⁄ ۱۸٤(« يوونلل

 )٥/ ۲٤١(«‹ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ء(۱۹۸ /۲) رجح نبال «يرابلا

 . قباسلا ثيدحلا يف حرشلا رداصم :رظناو

56 



 هنأل ؛لبج نب ذاعم هلعل :خلإ «. . .نالف لجأ نم» :هلوقو

 .اذه لثم هيلع ىرج

 اًبضغ يي بضغ اذهلو «ريفنتلا نع ديدشلا ىهنلا :هيفو

 «ضراعل اهضعب وأ ةالصلا هتتاف نم بنؤي نأ زوجي الو ءاديدش

 وأ «ةالصلا كرتي سانلا ضعب نإ ىتح «هريزعت : كلذ نم مظعأو

 « متكردأ امف» : هك لاق دقو «كلذ نم افوخ ؛اهطورش ضعب

 .')(اوضقاف .مكتاف امو ءاولصف

 مقر «ةالصلا انتتاف :لجرلا لوق :باب «ناذألا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 «ةالصلا عضاومو دجاسملا :باب يف ملسمو ءرخأ عضاومو (55)

 )۳ )٦۰۲« مقر « ةنيكسو راقوب ةالصلا نايتإ بابحتسا : باب

۲٦ 



 رج
0 8 

 هك يک الصرع با

 لوألا تيدا

 اذإ لكك هللا َلوُسَر ناك :لاق هه ريم يبا ْنَع - (78)
 اهلا َلوُسَر اي :ُتْلَقَف أرقي نأ لبق هب هيه تكس قالّصلا يف ربك
 ؟لوقت ام «ةءارقلاو ريبكتلا نيب ا تبار 00 تأ ا

 نیب امك ؛َياَياَطَخ َنْيَيَو یب عاب مم :لوقأ :َلاق

 بولا یقتب امك ؛َياهَطَخ : ْنِم ىَيَقن يبق مهل «برغَملاَو 17

 ءءاملاَو ا َياَياَطَخ ْنِم ينلسغا للا ءٍِسنَّدلا َنِم ضيَْألا
 . "0«دّرَبلاَو

ie 

 لوقي ام :باب «ةالصلا ةفص :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ءةالصلا عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسمو «ء(١١۷) مقر «ريبكتلا دعب

 .هل ظفللاو «(59/) مقر «ةءارقلاو مارحإلا ةريبكت نيب لاقي ام : باب

 05٠(. /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 .(95 /0) يوونلل «ملسم حرش»و 75١5(. /۲) يبطرقلل «مهفملا»و

 = ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 7١7(« /۱) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو

۷ 



 عيمج يف هک هب يدتقي نأ ناسنإلا ىلع نأل ؛ففلؤملا اهركذ

 دعب مالسإلا ناكرأ دكآ يه يتلا ةالصلا يف اًصوصخ «هلاوحأ

 3 يلومسيار سو نيم .'«ىلصأ ىنومتيأر امك اولص» : لب لاق دقو «نيتداهشلا

 : ةريثك تاحاتفتسا ليي هنع درو دقو

 ضرألاو تاومسلا رطف يذلل يهجو تهجو» :اهنم

 .©9خلإ 2. . . افينح

 ,"”خلإ .2١ .ضرألاو تاوامسلا رون تنأ مهللا» :اهنمو

 .درو ام لوطأ امهو

(000 

(۲) 

(۳) 

 «خلإ ٠ . . كمسا كرابتو كدمحبو مهللا كناحبس)» : اهنمو

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(5 /۳) نقلملا نبال «ماكحألا

 ىلع تكنلا»و ۳٤١(« /0 بجر نبال «يرابلا حتف»و )١/ ٤٤۳(«

 ء(۲۲۹ /۲) رجح نبال «يرابلا حتف»و 4١(. :ص) يشكرزلل «ةدمعلا

 يناعنصلل «مالسلا لبس»و .(5947 /4) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 )75١7/5(. يناكوشلل «راطوألا لين»و )1/ ١76(«

 «ةعامج اؤناك اذإ رفاسملل ناذألا :باب «ناذألا : باتك يف يراخبلا هجرخأ

 .(511) مقر

 مقر «ليللا ةالص يف ءاعدلا :باب «نيرفاسملا :باتك يف ملسم هجرخأ

 .(الالا)

 مقر «ليللاب هبتنا اذإ ءاعدلا : باب «تاوعدلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ

 ءاعدلا :باب «نيرفاسملا ةالص :باب يف ملسمو ءرخأ عضاومو )1۳١۷(

 .(195) مقر «ليللا ةالص يف

۸ 



 ناك رمع نألو «ءانثلا نم هيلع لمتشا امل ؛")دمحأ مامإلا هراتخاو

 . سانلا هملعيل ؛ ضرفلا يف هب رهجي

 ."”خلإ .٠ . . ليئاكيمو ليئاربج بر مهللا» :اهنمو

 . خلإ 2. . . ياياطخ نيبو ينيب دعاب مهللا» :اهنمو

 لك يف دحاو حاتفتسا ىلع رصتقي ال نأ ناسنإلل يغبنيو

 . ءادتقالا لامك هل لصحيل ؛ كلذ يف عوني لب «هتالص

 دورول ؛ليللا مايق يف لاوطلا لامعتسا نم راثكإلا يغبنيو

 .هيف كلذ

 نأل ؛ةدعابملا مظعأ اذه :خلإ «. . .دعاب مهللا» :هلوقو

 نارفغ : كلذب دارملاو «هتانسح تفعوض «هتائيس ترفغ اذإ ناسنإلا

  ؛اهنع ةمصعلاو ءاهكرتل قيفوتلاب ؛ةلبقتسملاو «ةيضاملا بونذلا
 . تائيسلا كرتو «تاريخلا لعف هل رسيي نأ :دبعلا ةداعس نم نأل

 نوكت ال ةيقنتلا : خلإ .٠ . .ياياطخ نم ينقن مهللا» : هلوقو

 ٤١(. /۲) «فاصنإلا» :عجار (1)

 «ليللا نم هبتنا اذإ ءاعدلا :باب «نيرفاسملا ةالص :باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 .(۷۷۰) مقر

 مقر «ريبكتلا دعي لوقي ام :باب «ناذألا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۳)

 نيب لاقي ام :باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسمو «(7/45)

 .(098) مقر «ةءارقلاو مارحإلا ةريبكت

۲۹ 



 هتيقنتف «هيف رهظي سند لقأ نأل ؛ضايبلا صخو «سند نم الإ
 . هريغ نم مظعأ

 ءدبعلا بنذأ اذإف ؛ضيبألا بوثلاك بلقلا نأل :اًضيأو

 «بلقلا ىلع نار «- هللاب ذايعلاو  رثك اذإف ءائيشف اًئيش سندت
 دبعلا هكرادت نإف «هب لمعي الو «قحلا ىري ال ىتح ؛هاطغو

 بوثلاب بلقلا هيبشت نسحأ امف «لقصو لسغ .حوصنلا ةبوتلاب
 !هيف رهظي سند لقأ نأل ؛ضيبألا

 ركذي مل :خلإ 2. . .ياياطخ نم ينلسغا مهللا» :هلوقو

  ةوق هيف ءاملاو «يخري هنأل ؛فيظنتلا ةدايز هيف نأ عم «راحلا ءاملا

 بلصي درابلا نأل ؛بيلصتلاو ديربتلا اهيف دربلاو جلثلاو «فيظنتلا

 نوكيف «بيلصتلاو فيظنتلا نوكي ام نسحأ اذهو «ءاضعألا

 . ىلاعت هللا ةعاط ىلع ايق اًبلص «بونذلا نم اًيقن افيظن بلقلا

 .رسلا يف لوقي اًمع هلأس ثيح ؛ةريره يبأ صرح : هيفو

 .ًاليلق : يأ ؛ «ةئينه» :ةخسن يفو .(ةهينه» : هلوقو

 هنأ [مولعمف] ءالإو ءرهجلا نع :يأ ؛«تكس» :هلوقو

 .لاؤسلا ظفل ليلدب ؛ائيش لوقي

۷۹ 



 كي هلا ٌلوُسَر ناک :ْتَلاَق «- اّهنَع هللا يضر َةَشئاَع ْنَع )09( 

 ««َنيِمَلاَعلا 5 هلل ُدْمَحلا» و ةءارقلاو «ريبكتلاب ةَالّصلا ُحِتفَتْسَي

 ءَكلَذ َنَْب ْنْكَلَو َُبَوَصُي ْمَلَو سار نصِخْشُي ْمَل «مكر اَذإ َناَكَو

 تاق وسم ىل دج مل «عولا َن ةأر عر 6إ داك
 ناکو ءاَدِعاَق َيِوَتْسَي ب یئ ذي هل ةَّدْحَّسلا َنِم هس ار عقر ناك

 ُبصنتو .ىَرْسُبلا ُهَلْجِ شرفي ناکو ةّيِحَنلا : نير لك يف لوق ي
 شرد ْنَأ ىَقنَيَو ِناَطْيَشلا هب ٍةَبقع نع ىَهنَب ناکو «ىنْمُيِلا لج

 .ميلسَلاب ةَالّصلا ْمِيْحَي ناكو «عّبَسلا شرفا ِهْيَعارذ ُلُجَرلا

 عمجي ام :باب «ةالصلا :باتك يف ملسم هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 «ملسم دارفأ نم ثيدحلاو «(59/) مقر « . . .هب حتتفي امو «ةالصلا ةفص

 . «هحيحص» يف يراخبلا هجرخي ملف

 لامكإ»و «(۱۹۹ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 :(98 /؟) يبطرقلل «مهفملا»و «(504 /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا

 = قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )٤/ ۲٠۳(« يوونلل ؟ملسم حرشاو

۲۷1 



 :دئاوف ةشئاع ثيدح يفو

 .ةلأسم وأ اًركذ «ءاعدلا : ةغللا يف يهو ؛ةالصلا دح :اهنم

 :اولاقف «ثيدحلا اذه نم يعرشلا اهدح ءاملعلا ذخأو

 .«ميلستلاب ةمتتخم «ريبكتلاب ةحتتفم .ةصوصخم لاعفأو لاوقأ»

 «مارحإلا ةريبكت :يأ ؛«ريبكتلاب ةالصلا حتفتسي» :اهلوقو

 نم اهريغو ءًالهج الو ءاوهس الو ءاّدمع طقست ال «نکر يهو

 .وهسلا دوجس هربجيو «لهجلاو وهسلاب طقسي «بجاو تاريبكتلا

 قوبسملا ربك ولف «مايقلا لاح يف وهو ةريبكتلا عاقيإ بجيو

 مل «مئاق وهو اهنم غرفي ملو «هريغ وأ عوكرلاب يوهي وهو هوحنو

 .ًالهاج ولو «هتالص دقعنت

 اهعاقيإ دعب ناسنإلا ىلع مرحي هنأل ؛مارحإلا ةريبكت تيمسو
 .ناكرألا دكآ يهو «ةالصلا تالطبم عيمج

 «نكر اهنأل ؛«نيملاعلا بر هلل دمحلاب ةءارقلاو» :اهلوقو

 لزي ملو .دكآ هنأل ؛مزلآ نكرلاب ةءادبلاو «ةنس ةءارقلا نم اهريغو

 . لمعلا اذه ىلع نوملسملا

 .ةلمسبلاب رهجي ال هنأ : هيفو

 ء(1۸ /۳) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و = )/ 5١(,

 «ةدمعلا ىلع تكنلا»و «(5 55 )1١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 )١/ ١١١(. يناعنصلل «مالسلا لبس»و 2«( :ص) يشكرزلل

¥۲ 



 اًيزاوم هسأر لعجي : يأ ؛خلإ «. . . عكر اذإ ناكو» :اهلوقو

 لقأو «نوكي ام نسحأ اذهو ءهضفخي الو ءهعفري الف ؛هرهظل

 . نيتبكرلا ىلع نيتحارلا عضو ناكمإ : ”ىزجي ام
 . عباصألا يتجرفم هيتبكر ىلع هيدي عضو نسيو

 .«. . . عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ناكو» :اهلوقو

 هيبنتلا باب نم نينكرلا نيذه تركذو «ةنينأمطلا بوجو :هيف

 نوكرتيو «سانلا نم ريثك اذه يف طلغيو «ىلعألا ىلع ىندألاب

 . نكر يهو «ةنينأمطلا

 اذه صخيو ««ةيحتلا : نيتعكر لك يف لوقي ناكو» :اهلوقو

 سيل رتولا نأل ؛عست وأ عبسب رتولاب - ىلاعت هللا ءاش نإ  يتأيس ام

 ؛«ىنميلا بصنيو «ىرسيلا هلجر شرفي ناكو» :اهلوقو

 ىنثتسيو «ةالصلا تاسلج عيمج يف ىرسيلا ىلع سلجي : يأ

 بحتسيف «نادهشت اهيف يتلا ةالصلا يف ريخألا دهشتلا : كلذ نم

 «ىنميلا تحت نم ىرسيلا هلجر جرخي نأب ؛ريخألا يف كروتي نأ

 «ريخألاو لوألا نيب قرفلل ؛ضرألا ىلع هتدعقم ىلع سلجيو

 . نكر ريخألاو «بجاو لوألاو

 ؛مايقلا لحم يف عبرتي نأ نسيف ءاّسلاج ىلص اذإ كلذكو

 .دوعقلا لحمو مايقلا لحم نيب قرفلا لصحيل

V۳ 



 ؛ذيذل ماعط لك نم اهيف يتلا ةبدأملاك ةالصلا : مهضعب لاق

 ءاضعألا [ءاوس] «ءةالصلا نم ظحو .هصخي لعف وضع لكلف

 . ةنطابلاو ةرهاظلا

 : «ناطيشلا ةبقع نع ىهني ناكو» :اهلوقو

 ىلع سلجيو «هيلجر بصني نأ وه :ليقف «كلذ يف فلتخا
 .امهنيب هتدعقم

 .هدي ىلع ء کتی نأ وه : ليقو

 نأ :كلذب دارملا نأ :حيحصلا نكل «ةهوركم هذه لكو

 . هبيقارع ىلع سلجيو «هيلجر بصني

 .'”تاسلجلا هذهل ماع وهو :«ينغملا» يف لاق

 شارتفا هيعارذ لجرلا شرفي نأ ىهني ناكو» :اهلوقو

 نأ :لضفألا لب «دوجسلا لاح يف اذهو «بلكلا : يأ ؛«عبسلا

 يذؤي ال ثيحب ؛هيبنج نع هيدي يفاجيو «ةلبقلا ىلإ هعباصأ لعجي

 امأو «طاشنلا ىلع ليلد اذهو «هيذخف نع هنطب عفريو «هبناجب نم

 . لسكلا ىلع ةمالع وهف «هسفن مضي يذلا

 مكيلع مالسلا :يأ ؛ «ميلستلاب ةالصلا متخي ناكو» :اهلوقو

 رثكأ ثيداحألا هذه» :ءاعقإلا ةهارك ثيداحأ هلقن دعب «ينغملا» يف لاق )١(

 .(۳۰۸ /۱) «ىلوأ نوكتف « حصأو

V٤ 



 نم جرخيف «كلذك هراسي نعو «ةدحاو هنيمي نع هللا ةمحرو

 . ةالصلا

 فمن



5 2001 

 لب يلا نأ : اَمُهْنَع هللا يضر َرْمَع نب واع نع -(۸۰)

 « عوكرلل رک اَذِإَو «ةَآلّصلا حف اَذِإ ِهْيبِكْنَم َوُذَح ِهْيَدَي عفر ناك

 ْنَمِل هللا َعِمَس» :َلاَقَو ءَكِلَذَك اَمُهَمَقَر ؛ عوكُلا َنِم ُهَسْأر عقر ادو

 ."هدوُجّسلا يف َكِلَذ ُلَعْفَي ال ناكو ء«ُدْمَحلا َكَلَو اتر ُهَدِيَح

 نيديلا عفر :باب «ةالصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 عضاومو «هل ظفللاو )۷٠۲(« مقر «ءاوس حاتتفالا عم ىلوألا ةريبكتلا يف

 وذح نيديلا عفر بابحتسا :باب «ةالصلا :باتك يف ملسمو «رخأ

 هنأو «عوكرلا نم عفرلا يفو «عوكرلاو مارحإلا ةريبكت عم نيبكنملا
 .(۳۹۰) مقر ءدوجسلا نم عفر اذإ هلعفي ال

 )١/ ١9١(, يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم #*

 ىبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(401/ )١/ ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «مهفملا»و 565١(«. /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و «(085 0)

 ةدمع حرشاو 97(2 )٤/ يوونلل «ملسم حرش»و ( /؟) يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )١/ 77١(«2 قيقد نبال «ماكحألا

 «(50/8 )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(17 /۳) نقلملا

 = يقارعلل «بيرغتلا حرط»و )47 /) بجر نہال «يرابلا حتف»و

۷٦ 



 «. . .هيبكنم َوُذَح هيدي عفري ناك" :رمع نبا ثيدح يف هلوق

 .خلإ

 : يهو «عضاوملا هذه ةثالث يف نيديلا عفر بابحتسا : هيف

 .هنم عفرلاو «عوكرلا ةريبكتو «مارحإلا ةريبكت عم
 .اهدعب الو ءاهلبق ال «ةريبكتلا نراقي عفرلاو

 وه :يعفاشلا مامإلا لاقف «ءكلذ يف ةمكحلا يف فلتخاو

 . "و6 يبنلل عابتاو ءةالصلل ةنيز

 مارحإلا ةريبكت يف عفرلل - هللا همحر  دمحأ مامإلا ركذو

 نأ :يأ ؛©هبر نيبو دبعلا نيب باجحلا عفر وه :لاقف «ةمكح

 يف هللا ىلع لخدي وهف ؛تاوهشلا باجح يف كلذ لبق دبعلا

«(YoY /5( =يراقلا ةدمع»و ۲۲١(« /۲) رجح نبال «يرابلا حتف»و » 

 ليناو ء(۷١۱ )١/ يناعنصلل «مالسلا لبس»و ۲۷١(« /5) ينيعلل

 ١95(. /۲) يناكوشلل «راطوألا

 ةدايزب عضاوم ةعبرأ اهنأ :- هللا همحر  يدعسلا خيشلا مالك نم فورعنلا )١(

 ةالصلا ةفص :باب يف «نيكلاسلا جهنم» :رظنا .لوألا دهشتلا نم مايقلا

 5١6(. :ص)

 يراصنألا ايركز خيشلل «جهنملا حرش ىلع لمجلا ةيشاح» :عجار (۲)

("A /1( . 

 ٤11 /1) «عورفلا» : عجار . باهش نب نسحلا نع بهذملا بتك هتلقن (۳)

 . (۴۳۳ )١/ «عانقلا فاشك» «(55 /۲) «فاصنإلا»

YY 



 لاق اذلو «ىنعملا اذه راضحتساب دبعلا عفتنيو «هيجانيو «ةالصلا

 «تأضوت «تدرأ ىتم !هللا ىلع مدآ نب اي كمركأ ام :مهضعب

 . هللا ىلع تلخدف

 وأ «هترس قوف وأ «هردص قوف هيدي عضي نأ َّنَس «ربک اذإف

 .هارسي عوك ىنميلا هديب ضبقيو ءاهتحت
 .- 7[ لجو] زع  [هللا] يدي نيب لذ اذه : دمحأ مامإلا لاق

 ؛هدمح نمل باجتسا : يأ ؛«هدمح نمل هللا عمس» :هلوقو

 كلو انبر» :لوقي نأ بسان اذهلف «ةباجتسالا عامس اذه نأل

 .«.. .دمحلا

 . «دوجسلا يف كلذ لعفي ال ناكو» :هلوقو

 دوجس نم هريغك ةوالتلا دوجسو «دوجس لكل ماع هنأ : هيف

 يف نيديلا عفر درو دقو «هيف نيديلا عفر بحتسي الف «ةالصلا
 «نيديلا اهيف عفرت ةعبرأ عضاوملا نوكتف «لوألا دهشتلا نم مايقلا
 .نيديلل ةدابع عفرلاو

¥ # * 

 )١( «فاصنإلا» :عجار )۲/ ٤١(.

¥۸ 



 نأ :- اًمهنع هللا ئىضَر - سابع نب هُناِدْبَع نع - (۸۱)
 و

 2 ر

 n 4 تھ 0007 6 2 ” 0م تاي دو < 2

 ٍةَهْبَجلا ىلع : مظعأ ِةَعْبَس ىلع َدُجْسَأ نأ ُثْرِمأ» : لاق لكي هللا وسر

 .©”(نْيمّدَقلا فارطأَو «نيتبكرلاو ءنْيدَيلاَو . هِفْنَأ ىلإ هديب راشو -

 . خلإ 2١ . .دجسأ نأ ترمأ» : سابع نبا ثيدح يف هلوقو

 :باب «ةالصلا ةفص :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 ىلع دوجسلا :بابو «(ا/الا/ )۷۷١« مقر «مظعأ ةعبس ىلع دوجسلا

 ىلإ» لدب «هفنأ ىلع» :لاق هنأ الإ ءهل ظفللاو «(ا//9) مقر .فنألا

 .(510) مقر «دوجسلا ءاضعأ :باب «ةالصلا :باتك يف ملسمو ««هفنأ

 07١ /؟) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبطرقلل «مهفملا»و ٤٠٤(« /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 «ماكحألا ةدمع حرشاو 227١7 /5) يوونلل 'ملسم حرشاو «(45 /0)

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۲۲۳ )١/ قيقد نبال

 حتفاو «(555 )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )/ ۸١(«

 595(2 /۲) رجح نبال «يرابلا حتفا»و «(۱۱۳ )٥/ بجر نبال «يرابلا

 041 /0) يوانملل «ريدقلا ضيف»و «(894 /) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 .(۲۸۷ /۲) يناكوشلل «راطوألا لیناو «؛١ )١/ يناعنصلل «مالسلا لبس»و

۷۹ 



 يف ةعبسلا ءاضعألا عضوب الإ ”ىزجي ال دوجسلا نأ :هيف

 نأ بحتسي اهلكو «دحاو وضع فنألا عم ةهبجلاو «ضرألا

 فشكنت الئل ؛نيتبكرلا الإ لئاح ضرألا نيبو اهنيب لعجي ال

 .امهفشك هركيف «ةروعلا

 . ءيش لقأ وضع لك نم عضي نأ ”ىزجيو

 . فنألا عم ةهبجلا عضو نم دب الو

۸۹ 



rr 
 حمس

 م
 كيال

(AY)هلل هللا لوس ناك :َلاَق « الط ةَرئرُه يِبأ نع -  

 : لوقي م « « حكت نيج رک مت موق نيج رکی قالّصلا ىلإ ما
 وهو لوقت مث ,عوكُلا َّنِم ا كال ىلا نيد ا هوا 2

 أ قع
 نيح رکی م مث ٬يوهَي نيح رس ب ءهدْمَحلا َكَلَو اًنير» : ميا

 أ ايلي نڪ هه هس فة هنأ

 ”سولُجلا دعب ني لا نم موق نيج ربك

 :باب «ةالصلا ةفص :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 :باتك يف ملسمو «هل ظفللاو 7207(«2) مقر «دوجسلا نم ماق اذإ ريبكتلا

 نم هعفر الإ «ةالصلا يف عفرو ضفخ لك يف ريبكتلا تابثإ : باب «ةالصلا
 .(۳۹۲) مقر «عوكرلا

 207515 /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 .(97 /5) يوونلل «ملسم حرش»و 7١(. /۲) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(١۲۲ )١/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ۸٩(« /7) نقلملا نبال «ماكحألا

 - «يرابلا حتفاو ٠٤۳ ۷١(« /0) بجر نبال «يرابلا حتف»و )١/558(«

۲۸1 



 «. . .ربكي ءةالصلا ىلإ ماق اذإ» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوق

 . خلإ

 نم وهو «تالاقتنالا تاريبكت بوجو ىلع ليلد :هيف
 ‹«“اهبابحتسا ىري ةمئألا نم هريغو ءدمحأ بهذم تادرفم

 يف ةريثكلا مكحللو .«ثيداحألل ؛دمحأ بهذم :حيحصلاو

 كلذ ىلع موادي ةَ هللا لوسر ناكو «ةالصلا راعش نم وهو «كلذ

 . 2(«يلصأ ينومتيأر امك اولص» : لاق دقو «هدعب نم هؤافلخو وه

 لبس»و ٦١(« /5) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «(۲۷۲ /۲) رجح نبال =

 .(۲۷۷ /؟) يناكوشلل «راطوألا لين»و )١/ ١74(« يناعنصلل «مالسلا

 )١( «عانقلا فاشك» :عجار )۱/ 0784 .

 حرشلا» 42009 )١/ «ريدقلا حتف» )١/ 5١١(. «طوسبملا» :عجار (؟)

 يوونلل «جاهنملا ىلع يلحملا حرش» )١/ ۳٠١۹(« يريدردلل «ريغصلا

 . 8 /۲) «جاتحملا ةفحت» 21219” /⁄1(

 .(۳۰۷ :ص) هجيرخت قبس (۳)

YAY 



 نب ٌّيِلَع َفلَخ ُثْيَْلَص :َلاَق ىئاِدْبَع ِنْب فرَطُم ْنَع )8( 
 اذإو ربك ءَدَجَّس اذإ ناكف «نْيَّصح ن ناَرْمِعَو انآ هڪ بلاط يبأ ا را كت و و - 1 1 ًَ

 ذَخأ «ةالّصلا ىضق اًملف ؛ربك ءنْيتعكَرلا َنِم ضن اذإو ربك «عقر
as o "6 °ا للا الم ا  

 هلك ِلَمَحَم ةالص اذه ينركذ دق :لاقف «نْيّصح نب نارُمع يِدَيِ
 2 ا

 و 1 و . ل دَمَحُم َةَالَص اب لص : لاق وأ

 نيصح نب نارمعو انأ تيلص» :فرطم ثيدح ىف هلوق

 مامتإ :باب «ةالصلا ةفص :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت # )١(

 مقر «دوجسلا يف ريبكتلا مامتإ :بابو ء(١١۷) مقر «عوكرلا يف ريبكتلا
 يف ريبكتلا تابثإ : باب «ةالصلا :باتك يف ملسمو «هل ظفللاو .()

 .(۳۹۳) مقر ءةالصلا يف عفرو ضفخ لك

 ء(۸٦ /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يف ةدعلا»و ء(٤٩ /۳) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 بجر نبال «يرابلا حتفاو )١/ ٤۷١(« راطعلا نبال «ةدمعلا حرش

 ةدمعاو ۲۷١(« /۲) رجح نبال «يرابلا حتف»و )6/ ٠٤١ ١54(«

 . قباسلا ثيدحلا حرش رداصم :رظناو 4 /57) ينيعلل «يراقلا

YAY 



 .خلإ 2١ . . يلع فلخ

 مارحإلا ةريبكت ريغ تاريبكتلاب نوُرسُي اوناك ةمئألا نأ : هيف

 ةالص مهركذ اًيلع نأل ؛كلذب رهجي لَك هللا لوسر نأو «ميدق نم

 اوه ركل ءاهوسن دق مهنأكف «كلذب رهج امل ةي يبنلا

¥ ¥ ¥ 
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 :لاق «- اًمهنع هللا ىضر  بزاع نب ِءاربلا نع - (۸5)
 تت " رس 2 2

 00 ےگ و هم فا ت ا يع عل
 هلادتعاف «هتعکرف «ُهَماَيِق تدجوف لي دمحم عم ةالّصلا تقَمر

 ت ت ت ° رس ت ص و
 يييب اة و »°4 هي سس هس 2 ٠ »4 سو ىف لا

 ص سا س 9 o ب هس رو رو

 ى و
 7 ما صاد م ا سر سسأ| نأ و مم )2 مع هر هس

 نم ابيرق .دوعقلاو ماَيقلا الخ ام : ٌّيراخبلا ةياور يفو

 . 29وءاَوَّسلا

 :باب «ةالصلا ةفص :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 نيب ثكملا :بابو ء(۸٦۷) مقر «عوكرلا نم هسأر عفري نيح ةنينأمطلا
 ناكرأ لادتعا : باب «ةالصلا :باتك يف ملسمو «ء(١۷۸) مقر «نيتدجسلا

 .هل ظفللاو «(۱۹۳ )41/١« «مامت يف اهفيفختو «ةالصلا

 ةفإ

 ‹عوكرلا يف رهظلا ءاوتسا :باب «ةالصلا ةفص :باتك يف يراخبلا هجرخأ ()

 .(17/69) مقر

 ۳۸١(« /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 = «(۱۸۷ )٤/ يوونلل «ملسم حرش»و ء(٠۸ /۲) يبطرقلل «مهفملا»و

Ao 



 :يأ ؛خلإ «. . .ةالصلا تقمر» :ءاربلا ثيدح يف هلوق

 . ةنطفب اهيلإ ترظنو ءاهتربس

 لاطأ «مايقلا لاطأ اذإ ناكف ؛ناكرألا نيب بساني هلك هنأ : هيفو

 هنأ كلذ مهويو «ةبسانتم ناكرألا نوكتف «دوعقلاو دوجسلاو عوكرلا

 اهلعجي هنإ لب «كلذك سيلو «ةلقلاو ةرثكلاب ةيواستم ناكرألا لعجي

 نم اًبيرق دوعقلاو مايقلا الخ ام» : يراخبلا ةياور كلذ رسفي ؛ ةبسانتم

 لوطأ دوعقلاو مايقلاف «ةبسانم ناكرألا نيب بساني هنأ : يأ ؛«ءاوسلا

 .ةبسانتم اهلعجي لكلاف ءاذه عم «دوجسلاو عوكرلا نم

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و .(۲۲۸ )١/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو =

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(98 /7) نقلملا نبال «ماكحألا

«(VY /1)نبال «يرابلا حتف»و ٥۳(. /0) بجر نبال «يرابلا حتفاو  

 .(15 /5) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ء(۲۸۸ ۲۷١ /۲) رجح

۲۸٦ 



NP 

  - (A6)لاق «ههفط ِكِلاَم نب ِسَنَأ ْنَع « ّيزانبلا تب ب ِتباث ْنَع :

 ات ءانب ىَّلَصُي اک رش | َلوُسَر ْتْبَأر اَمَك مكب َيَّلَصَأ نأ ولآ ال

 0 ءائیش عنصَي سن نأ َناَكَف : تباً

4 
٠ 

 5ك

 ا ا 2 2 4 و 3 2 ت ص رے < 0 2 ا

 عفر اذإو « يسن لف : لئاقلا ٌلوقَي ىَّنَح بصتنا «عوكرلا نم ُهَسَأر

 ت 5 ھو يدم هل هي ساه 7

 . “سن دق : لئاقلا َلوقَي ىَّتَح ثكَم ءةَدْحَّسلا ىف

 :باب «ءةالصلا ةفص :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 نيب ثكملا :بابو «(57) مقر «عوكرلا نم هسأر عفري نيح ةنينأمطلا
 ناكرأ لادتعا :باب «ةالصلا : باتك يف ملسمو ء(۷۸۷) مقر «نيتدجسلا

 .هل ظفللاو «(41/7) مقر «مامت يف اهفيفختو ةالصلا

 ء(١۲۳ )1١/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يف ةدعلا»و 25١9«: /7) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 بجر نبال «يرابلا حتف»و ء(١١٤ )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش

 «يراقلا ةدمع»و «(۲۸۸ /۲) رجح نبال «يرابلا حتف»و «(۸۲ )٥/

 .(۲۹۲ /۲) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(45 /”7) ينيعلل

YAY 



 :خلإ «.. .ولآ ال ينإ» : سنأ نع تباث ثيدح يف هلوق

 يلصي لك هللا لوسر ناك امك مكب يلصأ نأ دهتجأسو ءرّضقأ ال

 هنم اهوملعتيو يب يبنلا ةالص هنع اوذخأي نأ :كلذب هدارمو ءانب

 ةدج ةكيلم هتعد امل لي هللا لوسر لاق امك ؛ غلبأ كلذو «لعفلاب

 : يأ ؛«مكل يلصألف اوموق» :لاق «لكأ املف ءماعطلا ىلإ سنأ

 لص» :ةالصلا نع هلأس امل يبارعألل لاق امكو «يتالص اوملعتتل

 ؛ لک هللا لوسر ءوضو مهل أضوتف «ءوضوب نامثع اعد امكو ««انعم

 . هنم اوملعتيل

 نيذه يف اصوصخ «ةالصلا ناكرأ نم ةنينأمطلا نأ : هيفو

 :امهو ءاثيدحو اًميدق سانلا نم ريثك امهب لخي نيذللا نينكرلا

 نادوصقم نانكر امهو «نيتدجسلا نيبو «عوكرلا نم عفرلا دعب

 .امهسفنأل
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 ت

 مامإ َءاَرَو ْتْيَلَص ام :َلاق ء4 ِكِلام ِنْب سَتَأ ْنَع )85( 
 ر

 . زل يتلا َنِم َةالَص مَا الَو ةالَّص َففَحَأ طق »م *

 .خلإ 2.١ . . طق مامإ ءارو تيلص ام» : سنأ ثيدح يف هلوق

 ىلع قشي الف «ُفْفْحُيو ءاهقوقح ةالصلا يدؤي هلي هنأ : هيف
 امك -ةفيلأتو بيغرت اذه ىفو «ةالصلاب لخي الو «نيمومأملا

 تقدم  .

 ْنَم :باب «ةماقإلاو ةعامجلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت «* )١(

 «ةالصلا :باتك يف ملسمو ء(١1۷) مقر «يبصلا ءاكب دنع ةالصلا ففَحَأ

 .هل ظفللاو «2559) مقر «مامت يف ةالصلا فيفختب ةمئألا رمأ :باب

 ء(٤۳۸ /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 2077 )١/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١٠٠ /۳) نقلملا نبال «ماكحألا

 نبال «يرابلا حتفاو «(۲۲۳ )٤/ بجر نبال «يرابلا حتف»و )۱/ ٤۷۸(«

 . )٥/ ۲٤١( ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ۲٠۲(« /۲) رجح

۲۸۹ 



5 AIS 

  - (AV)لاق ّيِرْصَبلا يِمرجلا ٍدْيَر نب ْاِدْبَع ةَبالِق يِبأ ْنَع :
 ا

 يَّلَصأل ين :لاقف ءاَذَه انيجسَم يف ِثِرْبَوُحلا ُنْب ُكِلاَم اَنَءاَج
 ص كي هلا َلوُسَر ُتْيأر فيك يَلَصَأ ََالَّصلا ٌديِرَأ امو مک

 انخْيَش الص َلْثِم : لاق ؟يَّلَصِي ناك فيك :ةَبآلِق يبأل ُتْلَقَ
 ()َضَهْني نأ َلْبَق دوُجّسلا َّنِم ُهَسَأر عفر اَذإ ٌسِلْجَي ّناكو ءاذَه

 نم :باب «ةمامإلاو ةعامجلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت «* )١(

 «(140) مقر «هتنسو لإ يبنلا ةالص مهملعي نأ الإ ديري ال وهو سانلاب ىَّلص

 .رخأ عضاومو

 . هحيحصا يف ملسم هجرخي ملف «يراخبلا دارفأ نم ثيدحلاو

 ء(۸۲ /؟) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 20717 )١/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشالو

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ١7١(.« /۳) نقلملا نبال «ماكحألا

 ىلع تكنلا»و ١٠١(. /5) بجر نبال «يرابلا حتف»و ) ٤۷٩(.

 21617 /؟) رجح نبال «يرابلا حتف»و .«(97 :ص) يشكرزلل «ةدمعلا

 )٥/ 5٠١(. ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ؛2©١2

۹۰ 



 .ةحارتسالا ةسلج ةبالق يبأ ثيدح يف ركذ مث

 .اهتحابإ يف فالخ الو ءاهبابحتسا يف فلتخاو

 . ثيدحلا اذهل ؛ بحتست : مهضعب لاقو

 حرا دو

 مدع عم زوجتو ءاهيلإ ةجاحلا عم بحتست اهنأ : حيحصلاو

 ربك ام دعب الإ اهلعفي مل هلك يبنلا نأل ؛ىلوأ اهكرتو «ةجاحلا

 نم مايقلا يف نوكتو ءاّدج ةفيفخ ةسلج يهو ءمحللا هذخأو

 مدع عمو «دوجسلا دعب «ةثلاثلا ةعكرلاو 00 ةعكرلا ؛دارفألا

 . مادقألا رودص ىلع مايقلا بحتسي لب «بحتست ال ةجاحلا

 . يراخبلا دارفأ نم هنأل ؛ فلؤملا طرش نم سيل ثيدحلا اذهو

¥ ¥ 



 َّنأ :- اًمُهْنَع هللا ىضَر  ةنْيَحُب نبا ِكِلاَم نب هَلادْبَع نع(

 . "ويَطْبِإ ضايَب ودبي ىٌح ِهْيَدَي َنْبَب َجَرَف «ىَلَص اَذإ ناك لك ّيِبنلا

 « ىلص اذإ ناك» : ةنيحب نبا كلام نب هللادبع ثيدح يف هلوقو

 _حتسيف «دوجسلاو عوكرلا يف اذهو .خلإ 2. . .هيدي نيب جرف

 . كلذ ىف ىفاجتلا

 :باب «بايثلا يف ةالصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ملسمو ءرخأ عضاومو «(۳۸۳) مقر «دوجسلا يف يفاجيو «هيعبض يدبي
 .(596) مقر «ةالصلا ةفص عمجي ام :باب «ةالصلا : باتك يف

 «ملسم حرشاو ٩۷(« /۲) يبطرقلل «مهفملا» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(١١۲ )١/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و ١٠١(« /5) يوونلل

 يف ةدعلا»و ٠١۳١(. /۳) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 بجر نبال «يرابلا حتف»و .«(585 )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش

 «يرابلا حتف»و ء(۹۸ :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكتلا»و )٥/ ٠١8(.«

 لبس»و ١١١(« /5).ىنيعلل «يراقلا ةدمع»و ۲۹٤(« /۲) رجح نبال

 . 4 /7) يناكوشلل «راطوألا لين»و ء(١۱۸ )١/ يناعنصلل «مالسلا

4۲ 



 بلاغ تقولا كلذ يف هنأل ؛ «هيطبإ ضايب ودبي ىتح» : هلوقو

 ‹«فصلا يف نكي مل ام يفاجتلا بحتسيو «ءادرلاو رازإلا مهسابل

 «يفاجتلا بحتسيف «مارح ملسملا ةيذأ نأل ؛هبنج ىلإ نم يذؤيف

 وه امل هكرتي :اهعمو ءاّدحأ يذؤي ال ثيحب ؛كروتلا 5

 . لضفأ

¥ ¥ ¥ 
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4 o2 (4)- ىبأ ْنَع Aَّنْب سنا ْتلَأَس :لاق ءَديِرَي نب دیعس  
UN < eوعن : لاق ؟هيلعن يف يلَصُي هلي يلا ناكأ : ِكِلاَم لاق 8 ۳ 0 قال 8  . 

 .«معن :لاق ؟هيلعن يف يلصي يب يبنلا ناكأ

 ةالصلا :باب «ةالصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسمو «هل ظفللاو (۳۷۹) مقر «لاعنلا يف

 .(7١؟58) مقرو .(0060) مقر «نيلعنلا يف ةالصلا زاوج :باب «ةالصلا

 ء(١۱۹ /؟) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبطرقلل «مهفملا»و .(588 /؟) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 «ماكحألا ةدمع حرشاو ٤١(« /0) يوونلل «ملسم حرش»و «(١15/؟)

 نقلملا نال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 207575 )١/ قيقد نبال

 حتفاو «(585 )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و »)14° /0

 515(2 )١/ رجح نبال «يرابلا حتف»و ,(775 /۲) بجر نبال «يرابلا

 ٠١١(. /۲) يناكوشلل «راطوألا لين»و ١١4(« /5) ينيعلل «يراقلا ةدمعا»و

4٤ 



 يف كلذب رمألا درو دق لب ءامهيف ةالصلا ةيعورشم :هيف
 .'«دوهيلا اوفلاخ «مكلاعن يف اولص» :هلوق

 ناونع ةرهاظلا ةقفاوملا نأل ؛رافكلا ةفلاخم ةيعورشم : هيفو

 . ةنطابلا ةقفاوملا

 نظلا ىلع بلغ ولو «ةراهطلا :ءايشألاب لصألا نأ :هيفو

 لوخد دنع امهدقفتب رمألا درو نكل «ةراهطلا لصألاف «ةساجنلا

 امهيف ةالصلا بحتستو «هلازأ ءارذق امهيف ىأر نإف ؛دجسملا

 فلكت ال «ةفيفخ لوألاب [م]هلاعن تناكو «روذحم مث نكي مل ام

 .هلغشت الو ءاهيف يلصملا

¥ ¥ ¥ 

 (oY) مقر «لعنلا يف ةالصلا :باب «ةالصلا :باتك يف دواد وبأ هجرخأ (۱)

 «مهلاعن يف نولصي ال مهنإف ؛دوهيلا اوفلاخ» :لك هلا لوسر لاق : ظفلب
 .«مهفافخ الو

14° 



 اذإ : باب «يلصملا ةرتس :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 يفو «هل ظفللاو «.(5915) مقر «ةالصلا يف هقنع ىلع ةريغص ةيراج لمح

 )٥٦٥١(« مقر «هتقناعمو هليبقتو دلولا ةمحر :باب «بادالا :باتك

 نايبصلا لمح زاوج :باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا : باتك يف ملسمو

 )٥٤۳(. مقر «ةالصلا يف

 )١/ ۲١۷(« يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و «(58"3) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 يوونلل «ملسم حرش»و ٠١١(. /۲) يبطرقلل «مهفملا»و )5/ ٤۷٤(«.

 مالعإلا»و ..(778 )١/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و «(۳۳ /0)

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(۸٤٠ /7) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 «(۷1۹ /۲) بجر نبال «يرابلا حتف»و .«(588 )١/ راطعلا نبال

 = رجح نبال «يرابلا حتف»و «(44 :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

۲۹٦ 



 يلصي ناك خي هللا لوسر نأ» :ةداتق يبأ ثيدح يف هلوقو

 ترلان: نضال يأ تب ىه لإ ا(: :.ةمامأ لاح وهو
 . ال هللا لوسر تنب بنیزو

 ءرضت الو ةالصلا لطبت ال هذه لثم ةكرحلا نأ :هيفو

 : ماسقأ ةعبرأ ةالصلا يف ةكرحلاو

 .ةرورض ريغل ةيلاوتملا ةريثكلا يهو ؛ةالصلا لطبت مسق

 . ةجاح ريغل ةريسيلا يهو ؛هركت مسقو

 . ةجاحلل ةريسيلا يهو ؛بحتست الو «هركت ال مسقو

 وأ «ةالصلا ةحلصمل يتلا يهو ؛بجت وأ «بحتست مسقو

 ةالص يف مدقملا رخأتو ءرخؤملا فصلا مدقتك ؛هب رومأم لعف

 . كلذ وحنو «موصعم ذاقنإكو «فوخلا

 ولو «ةراهطلا :مهنادبأو لافطألا بايثب لصألا نأ :هيفو

 . اهتساجن نظلا ىلع بلغ
 .هقلخ نسحو هلي هعضاوت : هيفو

 . حدمي لب «مذي ال اذه لثم لعف نم نأ : هيفو
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 يناعنصلل «مالسلا لبس»و ١١(. /5) ينيعلل «يراقلا ةدمعاو (ه١/١9) =

 ١77(. /۲) ىناكوشلل «راطوألا لين»و )۱/ ۱٤١(«

14%۷ 



 :َلاق دلك بتلا نَع ي كلام نب ستا ْنَع - (41)
04 0 8 r 0 00 7 ا 

 ًطاَسِبلا ِهْيَعاَرَذ ْمكَدَحَأ طْسْبَي الو ءدوُجَُّسلا يف اوُنِدَتْعا»

 .20(بلكلا

 :باب «ةالصلا تيقاوم :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 :باب «ةالصلا :باتك يف ملسمو ؛«(504) مقر كك هبر يجاني يلصملا

 . )٤۹۳(« مقر «دوجسلا يف لادتعالا

 078 /۲) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبطرقلل «مهفملا»و /!4٠(. /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 «ماكحألا ةدمع حرش»و )٤/ 227١١ يوونلل «ملسم حرش»و )۲/ ٩١(«

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 20557 )١/ قيقد نبال

 حتفاو «(590 )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )/ ١58(«

 ء١٠ /۲) رجح نبال «يرابلا حتف»و )٥/ ٠١١(. بجر نبال «يرابلا

 «راطوألا ليناو ء(4۷ /5 ١9. /ه) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «2

 .(3586 /؟) يناكوشلل

5516 



 .خلإ 2. . .دوجسلا يف اولدتعا» : سنأ ثيدح يف هلوقو

 يف اهلك ةعبسلا ءاضعألا نيكمت وه :دوجسلا يف لادتعالا

 «نيذخفلا نع نطبلاو «نيبنجلا نع نيديلا ةافاجمو «ضرألا

 ىنميلاو «فنألاو ةهبجلا نع نيديلا ةدعابمو «نيقاسلا نع امهو

 َوُذَح امهو «ةلبقلا ىلإ ةهجوم امهعباصأ لعجو «ىرسيلا نع

 «نيمدقلا كلذكو «نيتبكرلا نيب ةدعابملاو «نينذألا وأ «نيبكنملا

 .ةلبقلا ىلإ امهعباصأ هيجوتو ءامهبصنو

 لاح يف اًصوصخ ؛مئاهبلا يف هبشتلا نع يهنلا :هيفو

 يف «تاناويحلا نم ريثك يف هبشتلا نع يهنلا درو امك «ةالصلا

 .اهريغو ةالصلا

4۹ 
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 روسو عواايف نين طابرووو بإ

 .ةالصلا لاعفأ نم امهريغو : يأ

 َلَخَم هل هللا َلوُسَر نَا ةَرْئَرُه يبأ ْنَع - (40)

 لک يلا ىلع لس ءا هن لص «ُلَجَر َلَخَدَف ءَدِجْسَملا

 «ىَّلَص امك ىَّلَصَق ٌعَجَرَف ,E ؛ لصف عجنا» 0

 مل َكّنِإَف ؛ُلّصَق عجزا» :َلاقق ب بتلا ىَلَع مَّلَسَف َءاَج

 رغ يح ام !ٌّقَحلاب َكَنَعَب يِذَلاَو : لاق ءاَنالَ 9

 رست ام ارقا َمُث ربكم قالّصلا ىَلِإ َتْمَق اَذِإ» :َلاقق ءيِنَّْلَعَ

 ىَنَح عقر مث اغیار َنْيَمْطَت ىح عكرا مث ءنآرقلا َنِم َكَعَم

 نئَمْطَت ىَّنَح عزا مث ءادجاس َنْيَمْطَت ىَّنَح ْدُجِْسا مث ءاٌمئاق َلِدَتْعت

 . اهلك َكِتالَص يف د ُلَعْفاَو ءاَسِلاَج

 )١( * :باب «ةالصلا ةفص :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت =

۳۰١ 



 ءاج مث ىلصف لجر لخدف» : ةريره يبأ ثيدح يف هلوق

 ؛هتالص يف ءيسملا ثيدح :ىمسي ثيدحلا اذه : خلإ 2. . .ملسف

 عمجأ دقو «مثآب سيلو «هلهجل ؛ةالصلا لاعفأ نسحي مل هنأل

 .ةالصلا ناكرأ نم ثيدحلا اذه يف ام عيمج نأ ىلع ءاملعلا

 . «ةالصلا ىلإ تمق اذإ» : هلوق

 . ةصاخ ضرفلا يف نكر وهو «مايقلا ةينكر : هيف

 ةالصلا دقعنت الو «مارحإلا ةريبكت هذهو .«ربكف» :هلوقو

 . عامجإلاب نكر يهو ءاهنودب

 . ةحتافلا عم : يأ ؛«نآرقلا نم كعم رسيت ام أرقا مث» : هلوقو

 عضاومو )۷۲١(« مقر ءاهلك تاولصلا يف مومأملاو مامإلل ةءارقلا بوجو =

 لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو :باب «ةالصلا :باتك يف ملسمو ءرخأ

 .(۳۹۷) مقر «ةعكر

 ةضراع»و )١/ ۲٠١(« يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم ٭

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و :«(45 /؟) يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرش»و .(59 /۲) يبطرقلل «مهفملا»و )0 ۲۸١(«

 مالعإلا»و .(؟ /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )5/ ٠١6(.

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و *١77(« /۳) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 حتف»و 05(2 /0) بجر نبال «يرابلا حتف»و .«(597 )١/ راطعلا نبال

 ١9(, /5) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و .(۲۷۷ /۲) رجح نبال «يرابلا

 ۲۹٤(. /۲) يناكوشلل «راطوألا لين»و

۲ 



 صخي ماع اذهو ءاهتءارق نم دب ال نكر يهف «ةحتافلا امأو

 .ةحتافلا ةءارق بوجو اهيف يتلا ثيداحألاب

 :لوقيف «ربكيو دمحيو حبسي ةحتافلا نسحي ال يذلاو

 لوح الو ءربكأ هللاو ءهللا الإ هلإ الو ءهلل دمحلاو هللا ناحبس»

 نسحي نمو «ةحتافلا ةءارق ناكم «ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو

 .اهردقب هرركي اهضعب

 ريغ نم ولو ءرسيت ام ةءارق ءىزجي :ةمئألا ضعب لاقو

 ةحيحصلا ثيداحألاب جوجحم فيعض لوقلا اذهو «ةحتافلا

 .اهبوجو يف ةحيرصلا

 لاوط نم ةروس رجفلا يف ةحتافلا عم ةءارقلا بحتسيو

 «[أبنلا :ةروس]4َنوُلَءآََتيَمَعأ# ىلإ [ق :ةروس]€ قل نم وهو ؛ لصفملا

 يفو ««سانلا» ىلإ ىحضلا :نم وهو ؛هراصق نم برغملا يفو

 لاطأ ول رضي الو «ىحضلا ىلإ مَع :نم وهو ؛هطاسوأ نم يقابلا

 . ضراعل رجفلا يف رصق وأ «برغملا يف

 .نكر اذهو ««اعكار نئمطت ىتح عكرا مث» :هلوقو

 .«امئاق لدتعت ىتح عفرا مث» : هلوقو

 . ةنينأمطلا وهو «لادتعالاو «نكر عفرلا نأ :هيف

 .«. . .دجسا مثا :هلوقو

۳۴۳ 



 . نكر اهيف ةنينأمطلاو «ناكرأ هذه نأ : هيف

 ‹«عوكرلاو «مايقلا :يهو «ةينامث لاعفألا :ةالصلا ناكرأو

 ءريخألا دهشتلا سولجو «هنم عفرلاو «دوجسلاو «هنم عفرلاو

 . بيترتلاو «ناكرألا هذه يف ةنينأمطلاو

 «ريخألا دهشتلاو «ةحتافلا ةءارقو «مارحإلا ةريبكت :لاوقألاو

 .ناتميلستلاو

 نم لادتعالاو ءب يبنلا ىلع ةالصلا :هذه يف لخديو

 .نيتدجسلا نيب سولجلاو «دوجسلا نمو «عوكرلا

 نيبو عوكرلا نم عفرلا دعب ةنينأمطلا سيل :ةيفنحلا لاقو
 . “تكر نيتدجسلا

 «ةنينأمطلا امهيف بجت نادوصقم نانكر امهنأ : حيحصلاو

 ةفينح يبأل سيل «ةفينح يبأ باحصأل لوقلا اذه نأ :رهاظلاو

 ؛ ملعلا ىلإ اًرقتفم ءيجيل ؛ اثالث ءيسملا ةَ هللا لوسر درو

 . مهفلاو ظفحلا يف غلبأ هنإف

 ؛اًدمع الو .ًالهج الو ءاوهس طقست ال ناكرألا نأ :هيفو

 . لهاج هنأ عم «ءيسملا اذه رذعي مل هنأل

 )١/ ٠٠١"7(. «ةيادهلا ىلع ةيانعلا» )١/ ١١١( «عئانصلا عئادب» : عجار )000

€ 
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 ةالصلا ل ةرالاب إب

 .اهردقو ةءارقلا ةفصو ءاهريغو ةحتافلا : ىأ

 لوألا ثيل

 :باب ءةالصلا ةفص :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 :باتك يف ملسمو ء(۷۲۳) مقر «ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو

 )۳۹٤(. مقر «ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو :باب «ةالصلا

 ء(١٠٠ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(٦٤ /7) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و

 «ملسم حرش»و ۲٤(. ⁄/۲) يبطرقلل «مهفملا»و ء(١۲۷ /۲) ضايع

 ء(۳١ /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو )٤/ ٠٠١(« يوونلل

 يف ةدعلا»و ء(١۱۸ /۳) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 ؛(١15 /۲) رجح نبال «يرابلا حتف»و «(0017/ )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش

 )17۹ /1) اك «مالسلا لبس»و ٠١(٠ /5) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 .(۲۲۹ /۲) يناكوشلل «راطوألا لين»و

 م.م



 أرقي مل نمل ةالص ال» :تماصلا نب ةدابع ثيدح يف هلوق

 ءاذمع طقست ال «نكر اهنأ يف حيرص صن «باتكلا ةحتافب

 ءدرفنملاو مومأملاو مامإلل ماع اذهو ءًالهج الو ءاوهس الو

 ءاقلطم  ©”دمحأ بهذم نم روهشملا ىلع  مومأملا : ىنثتسيو

 نامل تور اًدإَو# :ىلاعت هلوقل ؛ةيرسلاو ةيرهجلا يف

 ءارو ىلص نم» : يب هلوقلو 217١4 :فارعألا]# أوُتِصنَأَو هل أوُعِمَسْسُأَ

 .لاق امك وأ ««ةءارق هل مامإلا ةءارقف «مامإ

 نع طقست اهنأ :دمحأ مامإلا نع ةيناثلا ةياورلاو .حيحصلاو

 «ةيآلل ؛همامإ ةءارق عمسي ناك اذإ ةصاخ .2"”ةيرهجلا يف مومأملا

aTمومأملا ىلع بجوأ اذإ رهجلل ىنعم ال هنأل ؛ سايقلاو  
 . ةءارقلا

 ةءارق عمسي ال اًديعب مومأملا ناك اذإو «ةيرسلا يف امأو

 .هنع اهطاقسإل ىنعم الو «نكر ةءارقلا نإف ؛شرطأ وأ «مامإلا

 * ا #*

 «ىهتنملا حرش» 75١78(« /۲) «فاصنإلا» .(578 )١/ «عورفلا» : عجار )۱(

.(T /1( 

 .(۲۲۸ /۲) «فاصنإلا» : عجار (۲)

۳۰٦ 



 اک هللا لور ناك : لاق « فج ٌيِراَصْنألا داق يبأ ْنَع - 0

 «باتجلا ٍةَحِتافِب ارا و ةالص نم ِنْييلوألا ِنْيتَعكَرلا يف

 ةيآل الا ع يناثلا يف ر ا «ىلوألا يف لوطي ' ؛ ِنْيتَروُسَو

- 

 لوط ٠ ِنْيِتروُسَو «باتكلا ٍةَحِتاَفب ِرْصَعْلا يف ارقي اق رقي ناکو ااا
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 ماب ؛َنْيَ ؛ نييرخ خالا ِنْيتَعكرلا يفو ءةيناَلا يف رصقي رْصَقُي و .ىلوألا يف

 (1)تباّتكلا

 :باب «ةالصلا ةفص :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت ٭* )١(

 يف ملسمو ءرخأ عضاومو «هل ظفللاو )۷٠٠(« مقر ءرهظلا يف ةءارقلا

 )٤٥۱(. مقر «رصعلاو رهظلا يف ةءارقلا : باب «ةالصلا : باتك

 لامكإ»و )١/ ۲١١(« يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(١۷ /5؟) يبطرقلل «مهفملا»و 207517 /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و ۱۷١(« /5) يوونلل «ملسم حرش»و

 ء(۱۹۲ /۳) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ٠١(« /؟)

 نبال «يرابلا حتف»و )١/ 0٠١(2 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 = ةدمعاو ۲٤٤(« /7) رجح نبال «يرابلا حتف»و )٤/ 5١5(« بجر

۳۰۷ 



 نيتعكرلا يف أرقي ناك» :ةداتق يبأ ثيدح يف هلوقو

 .خلإ 2١ . .نييلوألا

 ةءارق بابحتساو «ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو :هيف

 وأ «نييرخألا يف اهدارفإ بابحتساو «نييلوألا يف اهدعب ةروس
 .ةيثالث تناك نإ ةريخألا

 عيمج يف ةحتافلا دعب ةروس ةءارق بحتسيف «رتولا امأو

 هد وأ ا وأ ام وأ اخرا اف ناك ولون هاكر

 .- رشع

 .- مدقت امك  ةعكرلا يف ةلماك ةروس ةءارق بابحتسا : هيفو

 نأل ؛ةيناثلا نم رثكأ ىلوألا ةعكرلا ةلاطإ بابحتسا :هيفو

 اهلوأ نم ةالصلا كردي نأ لجألو ء«طشنأ اهيف نونوكي نيلصملا

 مل ام «لخادلا راظتنا بحتسا اذهلو «كلذ ىلع اًصيرح ناك نم

 .ةءارقلا ةلاطإ :هراظتنا نمو «مامإلا عم نم ىلع قشي

 :هلوقل ؛رصعلاو رهظلا يف ةءارقلاب رارسإلا بابحتسا : هيفو

 . انايحأ ةيآلا عمسي

 . ةيناثلا نم رثكأ ىلوألاو «حبصلا ةالص ةلاطإ : هيفو

 لين»و )١/ 22١75 يناعنصلل «مالسلا لبس»و ١« /”) ينيعلل «يراقلا =

 ۲٤۸(. /۲) يناكوشلل «راطوألا

۳۹۸ 



 3 هه ك 8 ا 0 ب 2

 أرقي لك يِبنلا ثْعِمَس» : لاق « ف معطُم نب ريج ْنَع )4( 
 و 3

 .©"0(روطلاب برغّملا ىف

 . «روطلاب برغملا يف

 . ضراعل هريصقت بحتسي ام ةلاطإب سأب ال هنأ : هيف

 رهجلا :باب «ةالصلا ةفص :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 «ةالصلا : باتك يف ملسمو ءرخأ عضاوم يفو )7١/(« مقر «برغملا يف

 .(551) مقر «حبصلا يف ةءارقلا : باب

 «(5560 )١/ ربلا دبع نبال «راكذتسالا» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۱۷ /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 35١١(« /7) نقلملا نبال «ماكحألا

 نبال «يرابلا حتف»و «(577 /5) بجر نبال «يرابلا حتف»و 2.201 /۱)

 (مالسلا لبس»و .(576 )١/ ينيعلل «يراقلا ةدمعاو ۲٤۸(« /۲) رجح

 ۲١۷(. /۲) يناكوشلل «راطوألا لين»و ؛«7 )١/ يناعنصلل

 م



 -دمحلا هللو  اذهو ءاهيف ةءارقلاب رهجي برغملا نأ :هيفو

 امك ؛فارعألاب اهيف أرق هنأ درو دقو «هب لمعلاو ءهب لوقلا عامجإ
 بحتسا دقو «ضراعل ؛نيتذوعملاب رجفلا يف أرق هنأ درو

 . اهليوطت

# ¥ * 

 نخل
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 عيا ثيل

 ءِرفَس يف ناك يب ّيبنلا نأ : بزاع نب ِءاَرَبلا ِنَع )45( 
 ِنيتلاب :ٍنْيَتَعكَرلا ىدخإ يف ًارقق ءةرخآلا َءاشيلا ىَّلَصَق

 ص 6 ت 3 00 Er ك 2 ۳

 . نم ةءاَرق وأ ءاَتْوَص َنَسْحَأ اَدَحَأ ُتْعِمَس اَمَق ءِنوُنَرلاَو

 ىلصف ءرفس يف ب يبنلا ناك» :ءاربلا ثيدح يف هلوق
 . خلإ 2. . .ءاشعلا

 .ةيرهج ءاشعلا نأ : هيف

 يف رهجلا :باب «ةالصلا ةفص :باتك يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 :باب «ةالصلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو «(۷۳۳) مقر «ءاشعلا

 .(515) مقر «ءاشعلا يف ةءارقلا

 ء(۱۸ /؟) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش» :ثيدحلا حرش رداصم ٭

 يف ةدعلا»و ء(١٠۲ /۳) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 بجر نبال «يرابلا حتف»و )١/ 220١5 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش

 «يراقلا ةدمع»و ٠٠١(« /۲) رجح نبال «يرابلا حتف)و )5/ ٤٤٥(«

 .)* /57) ينيعلل

۴11 



 ةبهوم توصلا نأل ؛اًقلو اًقلَح سانلا نسحأ هيب هنأ : هيفو

 . قالخألا رئاسك هللا نم

 يف لصفملا راصق [نم] ةروس ةءارقب سأب ال هنأ :هيفو

 . ةنسلل اكرات نوكي ال نأو «هوحنو رفسك ؛ضراعل ءاشعلا

 ملو هلك هيدهو هتنس نم نآرقلاب توصلا نيسحت نأ :هيفو
 رثكأ هلعفي امك ؛اهب عطنتلاو «ةءارقلا يف قمعتلا ةَ هيده نم نكي

 .هنع يهنلا درو دق لب .سانلا

1 
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 ماعلا ثبر

 س ل 0 - نأ ر وو چ e ىه

Gaةئ هللا لوسر نأ :- اهنع  

 مخيف «مهتالص يف 4 هباَحْصَأل أ ارق ناک (ةّيِرَس ىلع الجر َثَحَب

 كلذ اورکذ ءاوعجر اًمَلَك c[]1 SS ت
 ر

 7 07 و 9 07
 عنصَي ِءْيش يزل :ُةولَس» :لكي هللا ُلوُسَر لاقف لكك هللا ٍلوُسَرِل
 س و م ت

 ْنَأ ُتحًأ انأت ؛ ِنَمْحَرلا ُةَفِص ا 0 ُىولَأَسَف .«؟َكلَّذ
 . بحب و ١ نأ م هوربخأ» : ءال هللا لوُسَر ل 4 00 ر 5-0

 ءاج ام :باب ءديحوتلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 ء(١٤1۹) مقر «- ىلاعتو كرابت هللا ديحوت ىلإ هتمأ لَك يبنلا ءاعد يف

 ف وه لف :ةءارق لضف :باب ءاهرصقو رفاسملا ةالص :باتك يف ملسمو

 .(۸۱۳) مقر 24 کا هلآ

 ء(١۱۸ /”) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشالو ,(46 /5) يوونلل «ملسم حرشاو

 2051١١ /7) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١8(«, /؟)

 نبال «يرابلا حتف»و ء(١٠١ )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 . AT) /؟5) ينيعلل «يراقلا ةدمعاو )75607/١(2 رجح

۳۳ 



 ىلع ًالجر ثعب هلك يبنلا نأ» :ةشئاع ثيدح يف هلوقو

 ( . خلإ «. . .ةيرس

 لمتحيو «ةعكرلا يف رثكأف نيتروس ةءارقب سأب ال هنأ : هيف

 اهورقي : يأ ؛صالخإلا ةروسب ةالصلا متخي هنأ  رهاظلا وهو

 .اهب ةعكر لك متخي هنأ وأ «ةحتافلا دعب ةيناثلا ةعكرلا يف

 .روذعم دهتجملا نأ : هيفو

 ثلث لدعت اهنأ درو امك «صالخإلا ةروس لضف :هيفو

 يفنو «هوجولا عيمج نم هلل لامكلا تابثإ اهيف اهنأل ؛نآرقلا

 .هوجولا عيمج نم هنع صقنلا

 ةنسلا لهأ بهذم وه امك ؛ىلاعت هلل ةبحملا تابثإ :هيفو

 . هللا هبحأ «ىلاعت هللا بحأ نم نأو «ةعامجلاو

 *# ا # *

 سارهلل «ةيطساولا حرش» )١/ ۳١۷(« «ةيواحطلا حرش» :عجار )١(

 ,.( ٠1١ ىو :ص)

۳1٤ 



 و : ذاَعُمِل لاق ب يلا نأ : رِباَج ْنَع - (40)
 ىشغي اذإ | ليلا ءاَماَحَضَو ٍسْمّشلاو «ىلغألا ا

 .©0هةجاَحلا وذو فضلا ثيبكلا : َكَءاَرَو يَلَصُي هن

 :باب .ةمامإلاو ةعامجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * (۱)

 ء(1۹٦ 2574) مقر «ىلصف جرخف «ةجاح لجرلل ناكو «مامإلا لوط اذإ

 مقر ءءاشعلا يف ةءارقلا :باب «ةالصلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو

(5560). 

 لامكإ»و )١/ ۲٠١(. يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(١۷ /۲) يبطرقلل «مهفملا»و 20778 /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو )٤/ ۱۸١(« يوونلل «ملسم حرش»و

 ء(٠٠۲ /۳) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۹ /؟)

 نبال «يرابلا حتف»و 22019 )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 «يرابلا حتف»و 777(2 /۲) يقارعلل «بيرثتلا» حرطو «(۲۱۷ )٤/ بجر

 لبس»و ۲٤۳١(« /0) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ۱۹۳١(« /۲) رجح نبال

 ٠٠٠(. /۳) يناكوشلل «راطوألا لين»و ٠١(« /7) يناعنصلل «مالسلا
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 الولف :ذاعمل لاق هب يبنلا نأ» :رباج ثيدح يف هلوقو

 ةالص يف ةعقاولاو .خلإ «. . . ىلعألا كبر مسا حبسب تيلص

 . لصفملا طاسوأ نم ركذ يتلا روسلا هذهو «ءاشعلا

 «نيمومأملا لاح ةاعارم مامإلا ىلع بجي هنأ :- مدقت امك  هيفو

 . مهرثكأ كلذ رثآ ولو «مهب ليطي ال نأو

 ال010

I“ 



 2 عع
۴ 

 ماو نسر بات باب

 ءركب ابار للك يِبنلا نأ :ِكِلاَم نب سنأ نع - (9)

 هَل دنكلا»# : ب ةآلّصلا َنوُحَتَتفَي اوناک  اًمُهْنَع هللا يضر -رَمعو - مام 0 مك و ص ت وس 2 ا

 ١[. :ةحتافلا] "#7 تروي ستا تب
 هناك س ره 0 هس ار ىف مدس 0 5

 عّمسأ ملف «نامثعَو «رمعو ركب يبأ عم تّيلص :ةياور يفو
 يب م 5 ى

 0 کا ےک ھا e ٠ ا

 «رمعو ركب يبأو لَو ّىبنلا فلخ تّيلص :ٍمِلْسَمِلَو رمل 9 ےس 4 NE Ww ا و مك د .٠ 0 ا

 0 So م ر9 2 3 ع - م و ر

 :نوركُذَي ال «َنيملاَعلا ثر هلل دْمَحلا :ب َنوُحَتْفَتْسَي اوناكف ءَناَمْثَعَو
 .""اهرخآ يف ًالَو ٍةءاَرِق ٍلَّوَأ يف ؛ميِحَرلا ِنَمْحّرلا هللا مشب 0

 لوقي ام :باب «ةالصلا ةفص :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 )۷٠١(. مقر «ريبكتلا يف

 ءةلمسبلاب رهجي ال :لاق نم ةجح :باب «ةالصلا :باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 . كي هللا لوسر عم تيلص :هلوأ يف داز هنأ الإ

 . ةلمسبلاب رهجي ال :لاق نم ةجح :باب «ةالصلا :باتك يف ملسم هجرخأ (۳)

 - ؛راكذتسالا»و ء(۱۹۸ )١/ يباطخلل «نئسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ضم



 رمعو ءركب ابأو ءب يبنلا نأ» :سنأ ثيدح يف هلوق

 . خلإ 2. . .اوناك  امهنع هللا يضر -

 .ةلمسبلاب نورهجي ال مهنأ : هيف

 مشب هلل ميس نم هن : هلوق يف لمنلا ةروس يف ةلمسبلاو

 E «نآرقلا نم اهنأ معلا ١[ :لمنلا]# يحل نحيل لل

 رفك «كلذ ركنأ نمو «لمنلا ةروس

 ةروس نم مأ «ةروس لك نم يه له ءاهريغ يف اوفلتخاو

 نم اهنأ ىلع ةباحصلا عمجأ اهدعبو «كربتلل اهب يتأ مأ ءاهنيعب

 ريمأ نمز يف اوقفتا امل مهنأل ؛اهنيعب ةروس لك نم ال «نآرقلا

 هيف اولخخدي ملو «هوعمج .«فحصملا عمج ىلع نامثع نينمؤملا

 ءاهريغ الو «راشعأ الو «بازحأ الو «روسلا ءامسأ ال «هريغ

 .نآرقلا نم اهنأ ملعي اذهبف ءهعم ةلمسبلا اولعجو

 ٤٤(« /؟) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(470 )١/ ربلا دبع نبال =

 يبطرقلل «مهفملا»و «(۲۸۷ /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 «ماكحألا ةدمع حرشاو c(۰ /0 يوونلل «ملسم حرشاو »)۳1 7/۲(

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ۲١(« /۲) قيقد نبال

 حتفاو 077(2 )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(770 /)

 ال 7/۲( رجح نبال «يرابلا حتف)و TY)» %7( بجر نبال «يرابلا

 ء(١۱۷ )١/ يناعنصلل «مالسلا لبس»و )٥/ ۲۸١(« ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 ١٠١(. /۲) یناکوشلل «راطوألا لين»و
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 اًرطس اهولعج مهنأ :اهنيعب ةروس لك نم تسيل اهنأ ليلدلاو

 ينل الو ءاهلبق ىل ةعبات اهولعجمب هلو .روسلا نيب ةلصاف اًدحاو

 اذهلو «بضغ ةروس اهنأل :ليق «ةءارب لبق اهولعجي ملو ءاهدعب

 . نيقفانملا تحضف اهنأل ؛ةحضافلا : ىمست

 .لافنألل ةعبات اهنأل : ليقو

 «ةدحاو ةروس امه له :اوكش مهنأ : - ملعأ هللاو - رهاظلاو

 اولعجي ملو «ناتروس امهنأ لامتحال ؛امهنيب اولصفف ؟ناتروس وأ

 .ةدحاو ةروس اهنأ لامتحال ؛اهلبق ةلمسبلا

 ىري هنأل ؛")ةيرهجلا يف اهب رهجلا بحتسي يعفاشلا ناكو

 الف «ةيرسلا يف امأو «"ةثالثلا ةمئألل افالخ ؛ةحتافلا نم اهنأ

 .ةءارقلاك اهب رارسإلا يف فالخ

 هؤافلخو لَك يبنلا هيلع ناك امك اهب رهجلا مدع : حيحصلاو

 قفتم هنأل ؛ليلد هعم سيلف ثيدحلا اذه ّلعأ نمو «هدعب نم

 .اًضعب اهضعب قدصي هظافلأو «هيلع

 اهب رهجلاب ةَ يبنلا نع ثيدح تبثي ملو : مالسإلا خيش لاق
 (”حبحص هجو نم

 )١/ ٠١(. «جاتحملا ينغم» )١/ ٠٤١١(« «بلاطملا ىنسأ» :عجار )١(

 «ليلكإلاو جاتلا» )١/ ١١7(« «قئاقحلا نييبت» )١/ ٠١(« «طوسبملا» :عجار (0)

 .(58 /۲) «فاصنإلا» ء(۲۸۹ )١/ «يشرخلا حرش» )۲/ ۲٠۲(«

 4١5(. /۲۲) «ىواتفلا عومجم» (۳)

۳14 



 ركذ ةلأسملا هذه يف اًباتك فنص ءرصم ينطقرادلا مدق املو

 هيف يتلا ثيداحألا نع لئسف ءاهب رهجلا يف اًراثآو ثيداحأ هيف

 :لاقف «هيف يتلا راثالا نع لئسو ءةحيحصب تسيل اهلك :لاقف

 ."”حيحصب سيل اهضعبو «حيحص اهضعب

 )١( «عومجملا» :رظنا )۳/ 7١١(.

 نضر



 رم عع
 ڪا

 وبر وې باب

 ميغرتو «نمحرلل ىضر :وه :(وهسلا دوجس) باب :[هلوق]

 . كشلا وأ «ناصقنلا وأ «ةدايزلا : هببسو «ناصقنلل ربجو «ناطيشلل

 لولا ثيل

  - eلاق 4ظ ةر رټرُه يبا ْنَع «َنيريس ُب ِّمَحُم ْنَع :
 ني ن ءّيِشَحلا يتالص ىَدْحِإ لكي هللا لور اني یلص

 «نیتعکر انب ىَلَصَ ءانآ تيت كلو 5 رئرش وب اَماَعَسَو *

 ءاهْيلَع ًاکتاف ءِدِجْسَملا يف ٍةَضْوُرْعَم ةبشَح ةَبَشَح ىلإ ماقا مل 5

 ِدِعِباَصَأ َنْيَب كَبشَو «ءىرشُيلا ىلع تملا 9 عضوو ناَبْضَع

 ةَدلَّصلا ِت َرصَق :اولاقف ءٍِدِحْسَملا بار بأ نم ناعرا ِتَجَرَعَو

 يف لجَر 0 يفو ُهاَمَّلَكُي ْنَأ اباق ُرَمعَو ا يِفَو
e َلاَقَف ءِنْيَدَيلا وذ : هَل لاقي لوط هيدي 

 وقي اَمكأ» :لاقف ' ءهَضْفت ملو م :َلاَف ؟ةالّصلا ترص

 ري ام ىَّلَصَف «َمَّدقَتف معن : : اوُلاَقَق «؟ِنْيَديلا وذ 0
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o2و رس 0 ص و  
 مث کف مسار عفر مث ءَلَوْطأ وأ كل وُجُس لئ َدَجسَو ربك ۵4 »

 رف كو سار عقر مث ءَلَوطَأ وَ وز لِ َدَجَسَو رك
 انف دل ل E . ٠َس هُ :َلاَق نْيَّصُح نب َناَرْمِع َّنأ : تنبن ؟مَّلَس مئ أس

 دحإ ئ هللا لوسر انب ىلص» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوقو

 . رصعلا وأ رهظلا : يأ ؟«يشعلا يتالص

 بجوي ام مهنم ثدحي ملو ‹خلإ 2. . .ةبشخ ىلإ ماقف» : هلوقو

 لمكي مل هنأل ؛هبضغ ببس نإ  ملعأ هللاو - نكلو «هبضغ

 دقو «هوركم دوجو وأ «بوبحم توف بضغلا ببس نأل ؛ةالصلا

 مظعأو «هببس دج و «ركف ولف «هنزح ببس ملعي الو ناسنإلا نزحي

 كيبشت :باب «دجاسملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت »* )١(

 ملسمو ءرخأ عضاومو «هل ظفللاو «(578) مقر «دجسملا يف عباصألا

 دوجسلاو ةالصلا يف وهسلا :باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا :باتك يف

 .(هال*"و مقر «هل

 ء(١٤۲۳ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم #*

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(۹۷٤ )١/ ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 يوونلل «ملسم حرش»و ۸۷(٠ /؟) يبطرقلل «مهفملا»و )0/ ١٠١(.

 مالعإلا»و ۲١(٠ /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشا»و «(1۸ )٥/

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 71٠(« /7) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 ء(۲۳۹ ۰٥۸٥ ٤/ /۲) بجر نبال «يرابلا حتف»و )١/ ٥۲۷(. راطعلا نبال

 يقارعلل «بيرثتلا حرط»و ٠٠٤(. :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

 .(95 /۳) رجح نبال «يرابلا حتفاو .(( /*)

 ضف



 انحرأ !لالب اي» :لوقي اذهلو «ةالصلا ب هيلإ تابوبحملا

 . هنيع ةرق يهو «200ةالصلاب

 : ةميظع دئاوف ثيدحلا اذه يفو

 .وهسلا دوجس ةيعورشم :اهنم

 انأ امنإ) :لاق اذهلو ءرشب هنأل ؛ِِلَك يبنلا نم عقي هنأ : اهنمو

 ؛صقنب سیلو «"ينوركذف «تيسن اذإف «نوسنت امك ىسنأ رشب
 نع وهسلا وه ىلاعت هللا مذ يذلا صقنلا لب «صاوخلا نم عقي هنأل

 ؛(يف) ب ىّدعملاو «(نع) ب ىَّدعملا نيب ءاملعلا قرفو «ةالصلا

 نم بجاو وأ «ةالصلا كرتو ءاهب نواهتلا :وه (نع) ب ىدعملاف

 اذهلو «مومذمب سيل (يف) ب ىدعملاو «مومذملا وهو ءاهتابجاو

 . صاوخلا نم عقي

 نع ملس اذإف ؛اهتحلصمل ناك اذإ رضي ال مالكلا نأ :اهنمو

 «فنأتسي الو «كرت ام ىلص ءاهتحلصمل ملكتف ءاّيهاس صقن

 85# ةباحصلاو «نيديلا اذو ءب يبنلا نأل ؛لصفلا لطي مل ام

 باحصأ نم لاجر دنسم «راصنألا دنسم ىقاب :ىف دمحأ هجرخأ )١(

 «بدألا :باتك يف دواد وبأو ءهل ظفللاو »)6¥ /0) اک هللا لوسر

 )٤۹۸٥(. مقر «ةمتعلا ةالص يف :باب

 «ناك ثيح ةلبقلا وحن هجوتلا :باب «ةالصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )80١(2 مقر

 .رخأ عضاومو (01/7) مقر «هل دوجسلاو ةالصلا يف وهسلا : باب «ةالصلا
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 .اونبو ءاوملكت

 ولو ءاّبذك نكي مل «دقتعي امع ربخأ اذإ ناسنإلا نأ :اهنمو

 نكل «يسن هنأ لاحلاو ««رصقت ملو سنأ مل» :لاق هنأل ؛أطخأ

 .دقتعيو نظي امع ربخأ

 اذإ ربكي .ةالصلا بلص دوجسك وهسلا دوجس نأ :اهنمو

 . عفر اذإو دجس

 دعب وهسلا دوجس لحمف «صقن نع ملس اذإ هنأ :اهنمو

 . مالسلا

* ¥ * 

4 



AHIRرکا  

 ٍباَحْصَأ ْنِم َناكو - ةَتْيَحُب نا مللادبع نع - (1 ٠(

 ِنْيتَعكَرلا يف اقف ءرهظلا مهب ىّلَص ا يل نأ :- كي يتلا

 ا ُهَعَم رسالا ماقف ءس ملو ءنّييلو ۱

 نا َلْبق ني ا َدَجَسَف «ٌنسِلاَج وه 77 ٣ لست ُنماَتلا َرظَتْناو

 نم :باب ءةالصلا ةفص :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 «رخآأ عضاومو «هل ظفللاو ء(١۷۹) مقر ءاّبجاو لوألا دهشتلا ري مل

 ةالصلا يف وهسلا :باب ءةالصلا عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسمو

 )017١(. مقر ءهل دوجسلاو

 ء(۲۳۸ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و )١/ 07١8(« ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «مهفملا»و 0١١(«2 /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و .(۱۸۲ /۲)

 ةدمع حرشاو «(07 /0) يوونلل «ملسم حرش»و ء(١۱۷ /۲) يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۳۷ /۲) قيقد نبال «ماكحألا

 ء(٤٤٥ )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(۲۹۳ /7) نقلملا
 = نبال «يرابلا حتفالو ..(584 /7 0177 )٥/ بجر نبال «يرابلا حتف»و

 اضن



 مهب ىلص هلك يبنلا نأ» : ةنيحب نبا هللادبع ثيدح يف هلوقو

 .خلإ 2. . .نييلوألا نيتعكرلا يف ماقف ءرهظلا

 عجري مل هنأل ؛نكرب سيلو «بجاو لوألا دهشتلا نأ :هيف
٠. 

 نس

 . وهسلا ُدوجس اًوهس هكرتب مزلي هنأ : هیفو

 . مالسلا لبق لاحلا هذه ىف دوجسلا لحم نأ : هيفو

 «كش وأ قدا وأ «صقن امإ :وهسلا دوجس ببس نأ مدقت

 .ءوهسلا دوجس لاوحأ رضحتل ؛ةدح ىلع دحاو لك نيبنسو

 :لوقنف

 «بجاو وأ «نكر صقن امإ :لاوحأ ةثالث نم ولخي ال صقنلا
 وأ

 ؛ةالصلا نم جرخ امدعب هركذو «دوجسو عوكر ك ؛ انكر ناك نإف

 . لصفلا لطي مل نإو ءاقلطم ةالصلا داعأ «لصفلا لاط نإف

 لَك يبنلا ىلع ةالصلا وأ «ريخألا دهشتلا كورتملا ناك نإف

 . هب ىتأ

 هنأل ؛دهشتو «ةلماك ةعكرب ىتأ «هريغ انكر كورتملا ناك نإو

 «مالسلا لبس»و )٦/ ٠١1(: ينيعلل «يراقلا ةدمعاو :(47 /۳) رجح =

 ٠٠١(. /۲) يناكوشلل «راطوألا لين»و ۲٠۲(« /۱) يناعنصلل

۳۲٦ 



 اهنإف ءاهريغ نم ناك نإو ءرهاظف «ةريخألا ةعكرلا نم ناك نإ

 ءاهماقم اهدعب يتلا موقتو «نكرلا اهنم كورتملا ةعكرلا وغلت

 .وهسلا دوجس همزليو

 كورتملا دعب يتلا ةعكرلا يف عرش ام دعب ةالصلا يف هركذ نإو

 . اضيأ ةعكرب نايتإلا همزلو «نكرلا اهنم كورتملا تغل «نكرلا اهنم

 امبو هب ىتأو «عجر ءاهدعب يتلا ةعكرلا يف عرشي مل نإو

 . هدعب

 لبق ركذو «لوألا دهشتلا ناك نإف ؛اًبجاو كورتملا ناك نإو

 اًبجاو ناك وأ «متتسا امدعب الإ ركذي مل نإو «عجر «متتسي نأ

 دوجس همزلي هنإف ؛اهوحنو حيبستلاو لاقتنالا تاريبكتك ؛هريغ

 هنإف ؛هدعب يذلا نكرلا يف عرشي نأ لبق هركذ نإ الإ ءطقف وهسلا

 .وهسلل دجسيو «هب يتأيو «عجري نأ همزلي

 عرشي الو ءوهسلا دوجس همزلي ال هنإف «ةنس كورتملا ناك نإو

 .اًضيأ ناعون امهنم لكو «لاعفأو «لاوقأ :ناعونف «ةدايزلا امأو

 وأ «ةالصلا سنج نم نوكي نأ امإ ولخي الف ءًالوق ناك نإف

 لطبت الف «ًالهاج وأ اًيهاس ملكت نأك ؛اهسنج ريغ نم ناك نإف ءال

 نم ةدايزلا نأل ؛وهسلا دوجس همزلي الو «حيحصلا ىلع ةالصلا هب

 .ةالصلا سنج ريغ

۷ 



 ةءارقك ؛هعضوم ريغ يف عورشم لوقك ؛اهسنج نم ناك نإو

 نأ بحتسيف ؛كلذ وحنو «مايق يف دهشتو «دوجسو دوعق يف

 .ةالصلا لطبي ال هدمع نأل ؛بجي الو .ءوهس هنأل ؛دجسي

 ريغ نم ناك نإف ؛لاعفألا ةدايز :ةدايزلا عاونأ نم يناثلا

 : ماسقأ ةعبرأ اهنأ مدقت دقف «ةكرحلاك ؛ةالصلا سنج

 ريغل ةيلاوتم ةريثك ةكرحلا تناك اذإ وهو «ةالصلا لطبي مسق

 .ةرورض

 .ةجاح ريغل ةريسي ةكرحلا تناك اذإ وهو «هركي مسقو

 .هجاحل ةريسي تناك اذإ وهو «حابي مسقو

 ناكملل مدقتلاك ؛عورشم رمأل تناك اذإ وهو «عرشي مسقو

 هجوألا دحأ يف مدقملا رخأتو ءرخؤملا فصلا مدقتكو «لضافلا

 . كلذ وحنو «فوخلا ةالص يف

 دوجسو عوكر ةدايزك ؛ةالصلا سنج نم ةدايزلا تناك نإو

 همزليو ءركذي نأ نيح نم عوجرلا همزلي هنإف «كلذ وحنو «مايقو
 .وهسلا دوجس

 .هلبق وأ «مالسلا دعب نوكي نأ امإ :ولخي الف .كشلا امأو

 .هعم كوكشلا ترثك اذإ اذكو «هيلإ تفتلي الف «هدعب ناك نإف

 نإو «هكرتكف «نكر كرت يف كش نإف ؛ةالصلا يف ناك نإو

 نع ناتياور هيف ؟ال مآ دوجس همزلي لهف «بجاو كرت يف كش

۴۲۸ 



 . همزلي ال : بهذملا ؛دمحأ

 دوجس هيلعف ءاهلعف تقو ناك نإف ؛ةدايز يف كش نإو

 . هيلع ءىش الف ءالإو .وهسلا

 مالسلا لبق زوجي وهسلا دوجس نأ يف فالخ ال :«ةمتث»

 : نيتلأسم يف الإ «مالسلا لبق هنإف «لضفألا امأو «هدعبو

 : ىلوألا

 ءوهسلل دجسي مث «ملسيو دهشتي مت «كرت امب يتأيف «مالسلا

 اك دو اعف رارجلا : حيحصلاو ‹فالخ هيف ؟ال مأ دهشتي لهو

 .ملسي مث
 : ةيناثلا

 ‹ حيحصلا ىلع ادرفنم وأ اًمامإ ءاوس «هنظ بلاغ ىلع ىنب اذإ

 ءاهلوأ نم مامإلا عم ةالصلا كردأ نإف ؛ مومأملا اهس نإو

 . همزل ءالإو ءوهسلا دوجس هنع مامإلا لّمحت

 نإ الإ هتالص رخآ يف دجسي مل ءوهسلل همامإ عم دجس نإو

 . مامإلا نع درفنا امدعب اهس

 )١( «فاصنإلا» :عجار )١59 /۲(.« «عانقلا فاشك» )١/ 4017(.

۳۹ 
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 اصلا يب نير ورلابإ

 لوألا تيدا

 « نط ّيراصنألا ٍةّمّصلا نب ِثراڪلا نب مْيَهُج يِبأ نع - 600
 ص

LS2 ا ر  

 دام ىَلَصُْملا يدي نيب اَلا ُمّلْمَي وَ : الب للا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق
 بوس يور

 َنْيَب َنْمَي نأ ْنِم هل اريح َنيِعَبْرَأ فني نأ ناكل < دالا نم هي

 را ةت اا :َلاَق يِرْدَأ ال :ٍرضَنلا وُبأ لاق « اهب

407 
0 (1) 0 

 ع

 مثإ :باب «يلصملا ةرتس :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت * )١(

 : باب «,ةالصلا : باتك ىف ملسمو (EAAN)» مقر «يلصملا يدي نيب راملا

 هنإف ؛«مثإلا نم» :هلوق الإ .(000) مقر «يلصملا يدي نيب راملا عنم

 «(۲۷۷ /؟) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يضاقلل «ملعملا لامكإ»و 17١(« /۲) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و

 «ملسم حرشاو ٠١١(« /؟) يبطرقلل «مهفملا»و 57١(2 /۲) ضايع

 «(۳۹ /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )٤/ ۲۲٤(« يوونلل

 = يف ةدعلا»و ء(۲۹۹4 /7) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

۳۳۱ 



 .خلإ 2. . .راملا ملعي ول» : ميهج يبأ ثيدح يف هلوق

 «بونذلا رئابك نم مارح وهو «كلذ ىلع ديدشلا ديعولا : هيف

 «ةالصلا رجأ صقني ركذلا رورم نأل ؛ ىثنأو اًركذ راملا [ناك] ءاوسو

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ - اًبيرق يتأي امك ؛اهلطبي ىثنألا رورمو
 :اضيأو لك هتنسل اعابتا ؛ةرتس ىلإ يلصي نأ ناسنإلل يغبنيو

 نع رصبلا زجحت اهنأ :اهصاوخ نمو ءاهءارو رم نم هرضي ال هنإف

 نم عنميلو «كلذ ىلع ةنيعملا دئاوفلا ربكأ نم يهو ءاهزواجت
 نيب راملا دري ال هنإف ؛مارحلا دجسملا يف الإ ءاهنود زاتجي نأ دارأ

 عنمي ال هنأ درو هنأل ؛رورملا ىلإ نوجاتحي سانلا ةرثكل هنإف ؛ هيدي

 .هيلإ جاتحملا قيرطلا يف ىلص ول هلثمو «هيف

 ضعب يف درو «خلإ «. . .اًموي نيعبرأ لاق يردأ ال» :هلوق

 يبأ ثيدح يف لاق اذهلو ««افيرخ نيعبرأ» :اًحيرص تاياورلا
 . 20«. . .سانلا نم هرتسي ءيش ىلإ مكدحأ ىلص اذإ» : ديعس

¥ ¥ #* 

 بجر نبال «يرابلا حتفاو .(055 )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش =

«(VY /۲)يراقلا ةدمع»و «(085 )١/ رجح نبال «يرابلا حتفاو » 

 لين»و )١/ ٠٤١(« يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(۲۹۳ /5) ينيعلل

 .(8 /7) يناكوشلل «راطوألا

 .يلاتلا ثيدحلا يف «هعفديلف» : ةظفل ىلإ ريشي )١(

FY 
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Goا هنن 3 ەھ ۶ ا ۴ 4 2  

 ب ّيبنلا تعمس : لاق « ف ٌيرذخلا ٍديِعَس يبأ نع(

 فذ ل و وو 0 2 4 5 0
 دحأ َدارأف ءسانلا نم هرتسي ِءيش ىلإ مكذحأ یلص ادإ» : لوقت

 و E ۴ ا ع 1 8 هر عا ابا م عرس © ني 4
 وه امنإف ؛ هلتاقيلف « ىَيأ نإف «ةعفديلف « هيدي نيب زاتحي نأ

 . 0«ناَطْيَش

 دري : باب «يلصملا ةرتس :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 «قلخلا ءدب : باتكو هل ظفللاو (fAY)» مقر «هيدي نيب رم نم ىلصملا

 «ةالصلا : باتك يف ملسمو ”ة 66 00 مقر «هدونجو سیلبإ ةفص : باب

 .(005) مقر ءةالصلا يدي نيب راملا عنم : باب

 ء(1۱۸۸ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(۲۷۳ /۲) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 يوونلل «ملسم حرش»و ٠٠٤(« /۲) يبطرقلل «مهفملا»و .«(519 /۲)

 مالعإلا»و 5١(.. /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و ,(777 /5)

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١٠ /۳) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 حتفاو 5148(«2 /۲) بجر نبال «يرابلا حتف»و )١/ ٥٠١(. راطعلا نبال

 لبس»و «(۲۹۰ /5) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «.(087 )١/ رجح نبال «يرابلا

 ١(. /۳) يناكوشلل «راطوألا لين»و )١/ ١55(« يناعنصلل «مالسلا

rrr 



 . لهسألاف لهسألاب : يأ ؛«هعفديلف» : هلوقو

 ةلتاقملاو .««ناطيش وه امنإف ؛هلتاقيلف ءىبأ نإف» :هلوقو

 حالسلاب برضلا ال «هوحنو ديلاب برضلاو زكولاب عنملا :اهب دارملا

 .هسفن ةمرح طقسأ يذلا وه هنأل ؛هوحنو

 ؛هنم اًبيرق رمي نم عنميف «ةرتس هل نكي مل نإف :ءاملعلا لاق

 . عرذأ ةثالث وحنك

 ‹يدعتملا وه هنأل ؛هنمضي مل «تامف طقسف «هعفد ولف :اولاق

 مة وسلو

 نيطايشلا نأل ؛ةلاحلا هذه يف : يأ ؛«ناطيش وه امنإف» :هلوقو

 ٠ . هتالص نيبو دبعلا نيب لوحت يتلا يه

 .«نيرقلا هعم نإف» : تاياورلا ضعب يفو

4 
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 تالا تيرا
 2 ھه

 را

 ق ٠ اَمُهنَع هللا يضر - سابع نب لاب ْنَع - هلق

 التخإلا تْرَهَان دق ٍذِئَمْوَي مو «ِناَنأ ِراَمِح ىلع ابار ٹلبقأ
2 

 يدي نيب ُتْررَمَف واتچ ربع ىلإ یتوپ ساب یلص ال للا لورو

 يف ْتْلَخَمَو « عترت ناتألا لسد ْتْلّرَتَ فصلا ٍضعَب

 . “حا يلع كلذ رني ملف «ففَّصلا

 حصي ىتم :باب «ملعلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 «ةالصلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو «(97) مقر ؟ريغصلا عامس

 )٥٩٤(. مقر «يلصملا ةرتس : باب

 ةضراعاو «(7587 /۲) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و 1١77(« /۲) يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرش»و »)1۳ /0) يبطرقلل «مهفملا»و )41۷ /۲)

 مالعإلا»و ٤١(« /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و 0/ 77١(«

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١٠ /۳) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 6١7(2 /۲) بجر نبال «يرابلا حتف»و 0067(2؟ )١/ راطعلا نبال

 رجح نبال «يرابلا حتفاو («(48 : ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

 «راطوألا لين»و ء(1۸ /۲) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )١/ ۱۷١ ٥۷۲(«

 .(15 /۳) يناكوشلل

ro 



 رامح ىلع اًبكار تلبقأ» :سابع نبا ثيدح يف هلوقو

 .خلإ 2. . .ناتأ

 ' .رُّمُخلا نم ىثنألا :ناتألا

 دق وهو هلك هللا لوسر يفوت نيح هذ سابع نبا نأ :هيفو
 مل ب هللا لوسر نأل ؛اريثك اًملع لصح اذه عمو «هبراق وأ «ملتحا

 نباو «كلذ وحن وأ «نيرهش عادولا ةجح نم هعوجر دعب ثكمي
 : يأ ؛مالتحالا تزهان دق ذئموي انأو :لوقي ةجحلا هذه يف سابع

 . هتبراق

 تبث دقو «ةالصلا لطبي ال رامحلا رورم نأ :اذهب لدتساو

 بلكلاو ءرامحلاو «ةأرملا :ءرملا ةالص عطقي» : لاق هنأ لك هنع

 .«دوسألا

 : لماحم اذه سابع نبا ثيدحلو

 ءريثك قلخ ىنم يف ي يبنلا َءاَرَو يلصي ناك هنأ : اهدحأ

 نوملعي الو ء«مهوحنو بارعألا هيف نوكي فصلا فارطأ نأ بلاغلاو

 هري ملو ءادج ليوط فصلاو «ةالصلا لطبي رامحلا رورم نأ

 . ةباحصلا لضافأو ةي هللا لوسر

 هذه ىف رضي الف «هءارو نمل ةرتس مامإلا ةرتس نأ : ىناثلا

 مقر «يلصملا رتسي ام ردق :باب «ةالصلا :باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 .رخأ عضاومو .«هج١٠)

۳۳٦ 



 اذهو «هترتسو هيَ هللا لوسر نيب نم ّرم ول رضي يذلا نأل ؛ةلاحلا

 هءارو نمل ةرتس مامإلا ةرتس َّنأب لوقلا ىلع ىتح هنأل ؛ فيعض

 . مهنم اًبيرق نيمومأملا يدي نيب رورملا نع ىهني هنإف

 بيرق رمي مل سابع نبا نأ :اهنسحأ وهو «ثلاثلا لمحملا

 . اًدج برقي ال هنأ هلاحب قئاللا رهاظلا نأل ؛مهنم

 .همادق : يأ ؛«فصلا ضعب يدي نيب» : هلوقب دارملاو

 ؛ةرتس ريغ ىلإ :لقي ملو ««رادج ريغ ىلإ يلصي» :هلوقو
 .ةرتسلا كرتي نكي مل هنأل

 امنإو «تويب الو ناردج هَ هنمز يف ىنم يف سيل هنأ : هيفو

 ىنم :لاقو «هل ناكم ىمح نع لي ىهن دقو «كلذ دعب اذه ثدح

 زوجي ال دجسملاك يهو «بصغ مارح اهيف ءانبلاو «قبس نم خانم

 ةينبألا ةلازإ ردق نم ىلع بجيو ؟اهؤاركو اهكلمت فيكف ءاهيمحت
 .ناعتسملا هللاو ءاهيف يتلا

 فضي
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 20 و 9 نية رع 0 58 ا سا ىق

 مانأ ثنك : ثلاق «- اًهنع هللا ىِضَر  ةشئاع نع - )٠٠١(

 ‹ ىنْرمَغ دَحَس اذإف تليق ىف َيآلجرَو لک هللا ٍلوُسَر ْيَدَي نب

 ايف َسْيَل ٍذِئمْوَي ُتوُيْبلاَو ءاَمُهْتَطَسَب اق اَذِإَو يلج ُتْضَبِقَ
 . حیباصَم و تر

 )١( * باب «بايثلا يف ةالصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت :

 :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )۳۷١(« مقر «شارفلا ىلع ةالصلا

 نم (۲۷۲ )٥۱۲/ مقر «يلصملا يدي نيب ضارتعالا :باب «ةالصلا

 .هب «ةشئاع نع «نمحرلا دبع نب ةملس يبأ قيرط

 لامكإ»و «(87 /7) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ١١١(« /؟) يبطرقلل «مهفملا»و «(477 /7) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو «(۲۲۸ )٤/ يوونلل «ملسم حرش»و

 20575 /۳) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ) ٤١(«

 نبال «يرابلا حتف»و «(007 )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 «يرابلا حتف»و ء(١۳۹ /۲) يقارعلل «بيرثتلا حرط»و «(1۹4۳ /۲) بجر

 ١١١(. /5» ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )١/ ٤۹۲(« رجح نبال
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 لَو هللا لوسر يدي نيب مانأ تنك» :ةشئاع ثيدح يف هلوقو

 .خلإ 2١ . . هتلبق يف يالجرو

 تناكو «ةالصلا لطبي ال ةأرملا رورم نأ ىرت تناك ةشئاع

 . بالكلاب انومتهبش :لوقت

 سيل يلصملا ةلبق يف سولجلا نأ : ثيدحلا اذه نع بيجأو

 ؛«ملسم حيحص)» يف امك «رورملا يف درو يهنلا نأل ؛رورملاك

 بلكلاو «رامحلاو «ةأرملا رورم :ةالصلا عطقيا هنأ :«ننسلا»و

 .صلاخلا : يأ ؛“«دوسألا

 . ضايب ةطقن هينيع نيب يذلا : يأ ؛رغألا هلثمو :اولاق

 : صئاصخب بالكلا نم هريغ نع دوسألا بلكلا صتخا دقو

 .هذه : اهنم

 .اًروقع نكي مل ولو «مرحلاو لحلا يف هلتق زوجي هنأ :اهنمو

 . ةيشام وأ ثرح وأ ديصل ولو «هؤانتقا مرحي هنأو

 اذهب مهلزانم نأل ؛ايندلا يف مهطاسبنا مدع : ثيدحلا اذه يفو

 . اهلبقي نأ ىبأف فا هيلع ضرألا نئازخ تضرع دقو «قيضلا

 ««ننسلا» يف امأ ء(۲۸۸ : ص) «ملسم حيحص» نم ًابيرق هجيرخت قبس )١(

 مقر «ةالصلا عطقي ام :باب «ءةالصلا :باتك يف دواد وبأ هجرخأف

 ةالصلا عطقي ال هنأ ءاج ام :باب «ةراهطلا :باتك يف يذمرتلاو )7 407١

 : باتك يف هجام نباو «ىرخأو )۷٠١( مقر «ةارملاو رامحلاو بلكلا الإ

 .(159) مقر ءةالصلا عطقي ام :باب ءاهيف ةنسلاو ةالصلا

۳۳۹ 



 ؟ رذعت اذه : ؟حيباصم اهيف سيل ذئموي تويبلاو» :اهلوقو
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 اجب اإ

 .ةالصلا سنج نم اهلك نكل «ةريثك عاونأل

 لوألا تيا

 َلاَق :َلاَق هه ّيِراَصْنألا ٌيِعِبر نُ ةداتَ يأ ْنَع - 2

 َيَلَصُي ىح نسخ الف ءَدِجْسَملا ُمُكُدَحَأ لحد اذ : يلا
 .'«نیتعکر

 لخد اذإ :باب «دجاسملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 نيرفاسملا ةالص : باتك يف ملسمو )٤۳(« مقر «نيتعكر عكريلف «دجسملا

 )۷١١(. مقر «نيتعكرب دجسملا ةيحت بابحتسا : باب ءاهرصقو

 ء(١٤٠ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم #

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و ٠٤(« /۲) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «مهفملا»و «(59 /7) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )0/ ١١١(«

 ةدمع حرشاو .«(710 )٥/ يوونلل «ملسم حرشا»و 0707 /۲) يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(58 /۲) قيقد نبال «ماكحألا

 = 0509(2 )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ۳۳١(. /۳) نقلملا

 ١ع"



 «. . .دجسملا مكدحأ لخد اذإ» :ةداتق يبأ ثيدح يف هلوق

 . خلإ

 .دجسملا ةيحت ةيعورشم : هيف

 ىلع نوكي نأ دجسملا لخد اذإ ناسنإلل يغبني هنأ : هيفو

 ىتح «لاح لك يف ماع اذهو «سلجي نأ لبق اهب يتأيل ؛ةراهط

 نأ عم «ةعمجلا موي بطخي وهو لخد نم امهب رمأ يي هنأ :درو

 .بجاو ةبطخلا عامتسا

 . يهنلا تقو يف لخد ولو ىتح ءاقلطم ماع هنأ : حيحصلاو

 بحتسي هنإف ؛مارحلا دجسملل لخادلا كلذ نم ىنثتسيو

 هنأ :مدقت ام ينثتسا امك ؛مارحلا دجسملا ةيحت هنأل ؛فاوطلا هل

 ‹ةضيرفلا تميقأ دقو «لخد نم كلذكو «هيف هيدي نيب راملا دري ال

 تيمنا ا

 رجح نبال «يرابلا حتف»و ل(” 7/۲( بجر نبال «يرابلا حتفاو =

 «مالسلا لبس»و ۲١١(« /5) ينيعلل «يراقلا ةدمعاو .(۷ /⁄/۱)

 . AY) /۳) يناكوشلل «راطوألا لين»و )10۹ )١/ يناعنصلل

۳Y 



 ل و 24

 يالا ثيراحا

 ر سا ے ت يو ۳ و
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 لِي اوم هوقو : ْتَلَرَن ىٌح «ٍةلَّصلا يف ۰ ھو بح هبحاص لجَولا

 . "”مآلكلا ٍنَع انيِهنو NE [YA : ةرقبلا]€ َنيِتِنِدنَ

 )١( # باب «ةالصلا يف لمعلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت :

 : باب ءريسفتلا :باتك يفو )١١57(« مقر «ةالصلا يف مالكلا نم ىهني ام

 :باتك يف ملسمو 4570(2) مقر «ء[۲۳۸ :ةرقبلا]# َنتْدَق لِي اوُموُقَو#

 ناك ام خسنو «ةالصلا يف مالكلا ميرحت :باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا

 .هل ظفللاو )٥۳۹(« مقر «ةحابإ نم

 ١18(( /5) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبطرقلل «مهفملا»و «(558 /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 «ماكحألا ةدمع حرشاو ء(١۲ /5) يوونلل «ملسم حرش»و )۲/ ۱٤۷(«

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(07 /۲) قيقد نبال

 حتف»و 050(2 )١/ راطعلا نبال. «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )/ ۴٤١(.

 يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و 0757 /5) بجر نبال «يرابلا

 «يراقلا ةدمع»و «(۷۳ /۳) رجح نبال «يرابلا حتف»و ..(۱۱۲ :ص)

 ليناو ء(۱۳۹ )١/ يناعنصلل «مالسلا لبس»و ۲۷٠١(« /۷) ينيعلل

 ٠١(. /۲) يناكوشلل «راطوألا

۳4۳ 



 «. . .ةالصلا يف ملكتن انك» : مقرأ نب ديز ثيدح يف هلوقو

 .خلإ

 ءاهدوصقم فلاخي هنأل ؛ةالصلا يف مالكلا نع يهنلا : هيف

 توكسلاب ةالصلا يف رمأ دقو «عوضخب ةعاطلا ماود وه تونقلاو

 .نوكسلاو

 :تبثي مل اهاوس امو «ةثالث ةالصلا تالطبمو

 .ةرورض ريغل ةيلاوتملا ةريثكلا ةكرحلا :لوألا

 . ةالصلا تابجاو نم بجاو كرت : يناثلاو

 .بجاولاو طرشلاو نكرلا معي «بجاو» :انلوقو

 وأ اًيهاس تابجاولا نم ائيش كرت نمب اذه ضقتني :ليق نإف
 .ركذلا عم الإ اًبجاو نوكي ال هنأل ؛ ضقتني ال : ليق ؟الهاج

 وأ ناكرألا ضعب نع زجع نمب اضيأ ضقتني :ليق نإف

 الإ اًبجاو نوكي ال هنأل ؛ضفتني ال :ليق ؟تابجاولا وأ طورشلا

 . هيلع ةردقلا عم

 هنإف ؛مسبتلا فالخب ؛ةهقهقلا :ةالصلا تالطبم نم ثلاثلا

 ناب اذإ مخنتلاو «هوأتلاو «حنحنتلاك ؛اذه ىوس ركذ امو «هوركم

 ةاواسم سايقلا طرش نأل ؛اهلطبي الف «مالكلا ىلع اًسايق ؛نافرح

 للي هللا لوسر ناك دقف :اًضيأو «ةاواسم امهنيب سيلو «لصأل عرف

"٤ 



 ليللاب ويي هللا لوسر نم نالخدم يل : 4لو يلع لاق امك حنحنتي

 . يل نذأ ءالإو «يل حنحنت «يلصي وهو تلخد اذإف ؛راهنلاو

 . حيحصلا ىلع هتالص لطبت مل «ًالهاج وأ اًيهاس ملكت نإف

 مقر ءةالصلا يف حنحنتلا :باب ءوهسلا :باتك يف يئاسنلا هجرخأ ١(

 مقر «ناذغتسالا : باب «بدألا :باتك يف هجام نباو «(۱۲۱۳ ۰۰۲

 ا
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  ofل 2 ._ هر 00 2 ها. هك ۶
 هللا ىضر - ةريره یو ءَرَمع نب هللادبع نع )٠١( 

 اودربأف ءٌّدَحلا دشا اذإ» : لاق هنأ : هلك هللا ٍلوُسَر ْنَع «- امهنع

 . منهج حيف ْنِم ّرحلا ةَدش ناف ؛ةآلّصل | نع

 :باب «ةالصلا تيقاوم :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت #* )١(

 نب هللادبع ثيدح نم «(517) )51١(« مقر ءرحلا ةدش يف رهظلاب داربإلا

 عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسمو «هل ظفللاو مه ةريره يبأو «رمع

 نم )٦٠١(« مقر ءرحلا ةدش يف رهظلاب داربإلا بابحتسا :باب «ةالصلا

 . د ةريره يبأ ثيدح

 ء(۸١۱ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعما :ثيدحلا حرش رداصم «*

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(91/ )١/ ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 ؛مهفملا»و :(004 /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(١١۲ /1)
 ةدمع حرشاو ١١9(« /6) يوونلل «ملسم حرشاو .(7 57 /7) يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «204 /۲) قيقد نبال «ماكحألا

 ء(١۷٥ )1١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ٠١(. /۳) نقلملا

 يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و 5١(«. /۳) بجر نبال «يرابلا حتف»و

 = نبال «يرابلا حتف»و ١6١(« /7) يقارعلل «بيرثتلا حرط»و ١١7(« :ص)

۳ 



 «.. .رحلا دتشا اذإ» :ةريره يبأو ءرمع نبا ثيدح يف هلوق

 .خلإ

 ؛رهظلا ةالص يف : يأ ؛رحلا ةدش يف داربإلا بابحتسا : هيف

 .ةالصلا دوصقم نع لغشت رحلا ةدش نأل

 ‹ماعط ةرضحب ةالص ال» :هلوق نم مدقت ام اذه ىنعم يفو

 ةالصلا يف لخدي نأ يغبني هنأ :هيفف ««ناثبخألا هعفادي وهو الو

 .لاغشألا عيمج نع اًيلختم «لابلا غراف

 هنأ :درو امك كلذو ؛«منهج حيف نم رحلا ةدش نإف» :هلوقو

 ءاضعب ىضعب ّلَكأ !بر اي :تلاقف ءاهبر ىلإ رانلا تكتشا» : لاق

 ٌدَشأف «فيصلا يف سفنو «ءاتشلا يف سفن :نيسفنب اهل نذأف

 ءرحلا نم نودجت ام دشأو ءاهريرهمز نمف «دربلا نم نودجت ام

 . لَك لاق امك وأ ,«"”"اهرح نمف

 نم اهلك اهنإف ؛ةسوسحملا بابسألا نيبو اذه نيب ةافانم الو

 نأ ناسنإلل يغبنيف «هريغو فوسكلا يف امك ؛دربلاو رحلا بابسأ

 «مالسلا لبس»و ١9(«2 /5) ينيعلل «يراقلا ةدمعاو ٠١(. /۲) رجح =

 . 0785 )١/ يناكوشلل «راطوألا لين»و )١/ ٠١9(« يناعنصلل

 ؛«(5755) مقر «رانلا ةفص :باب «قلخلا ءدب :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 داربإلا بابحتسا :باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسمو

 مقر «هقيرط يف رحلا هلانيو «ةعامج ىلإ يضمي نمل رحلا ةدش يف رهظلاب
(۷). 
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 بابسألا تبثيو ءاهب نمؤيو «عراشلا ركذ يتلا ةيبيغلا بابسألا تبثي

 .أطخأ دقف ءامهدحأ بذك نمف ؛ ةسوسحملا ةدهاشملا

 ؛ةعمجلا يف بحتسي الو «ةرارحلا رسكنت ام ردقب داربإلاو

 . لضفأ تقولا لوأ يف اهتالصو «قشي هنأل

¥ ¥ ¥ 
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 ْنَم» :َلاَق لي ىلا نَع .هي ِكِلاَم نب ست نع -(۱۰۹)

 :َكَِذ الإ اَهَل ةَرامك آل ءاَمَرَكَد اَذِإ اَهّلَصْبْلَم ةَلَص يسن

 . 2014 :هط]€ ىرَكزإ َةرَكَّصلأ قول

 نأ اًهتراَفكَف ءاهْنَع مات وأ َةَالَص يبت ْنَم» :مِلُْمِلَو

 . 00اهركذ اَذإ اًهيَلَصُي

 نم :باب «ةالصلا تيقاوم :باتك يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 )٥۷۲(« مقر «ةالصلا كلت الإ ديعي الو ءاهركذ اذإ لصيلف «ةالص يسن

 «ةتئافلا ةالصلا ءاضق :باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا : باتك يف ملسمو

 .(185) مقر ءاهئاضق ليجعت بابحتساو

 ةضراع»و ء(١٠٤٠ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم » (۲)

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(۲۸۹ )١/ يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرش»و 7١9(. /۲) يبطرقلل «مهفملا»و «(5594 /۲)

 مالعإلا»و «(57 /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و 1487(2 )٥/

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ٠١(. /7) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 = تكنلا»و 2070٠ /7) بجر نبال «يرابلا حتف»و «(017 )١/ راطعلا نبال
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 ةياورلا يفو ««ةالص يسن نم» :سنأ ثيدح يف هلوقو

 . خلإ 2. . .اهنع مان وأ» :ىرخألا

 يف درو امك ؛تقولا هتاف ولو ءروذعم يسانلاو مئانلا نأ : هيف

 .©0«ةظقيلا يف طيرفتلا امنإ «مونلا يف طيرفتلا سيل» : ثيدحلا

 لحم يف مان نإك ؛ طرف نإف «طرفي مل اذإ : مئانلا رذع لحمو

 دقو «هبتنا ول امكو «طرفم اذهف «هبتني ال هنأو «ظقوم هل سيل نأ ملعي

 .روذعمب سيلو «مثآ اذهف «قرغتسا ىتح لساكتف «تقولا لخد

 اذهلو ءاهلعف الإ ةرافك اهل سيلو ءاهتقو جرخ ولو ءطقست الو

 اوراس دقو «ليللا رخآ يف سرعف ءرفس يف ء[ناك] يب هنأ :درو

 :لالب لاقف ««؟رجفلا انل بقري نم» : لاق ءاوسرع املف «ةليللا كلت

 ‹«سمشلا مهتقهرأ ىتح موقلا هبتني ملو «مانف أكتاف « هللا لوسر اي انآ

 يف طيرفتلا سيل ؛اونزحت ال» :لاقف ءاونزح مهآر هنأكف ءاوظقيتساف

 يذلا لزنملا اذه نع اولوحت» :لاقف ««ةظقيلا يف طيرفتلا امنإ «مونلا

 .“اهتنس عم رجفلا اولصو ءاولوحتف ««ناطيشلا هيف مكرضح

 ۷١(« /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و ١١5(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع =

 . (۲ /۲) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(47 /0) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 )١( يراصنألا ةداتق يبأ دنسم «راصنألا دنسم يقاب :يف دمحأ هجرخأ )0/ ٠١(.

 ءاهيسن وأ ةالصلا نع مان نميف : باب «ةالصلا : باتك يف دواد وبأ هجرخأ (؟)

 = مونلا يف ءاج ام :باب ءةالصلا :باتك يف يذمرتلاو )٠٤۳۷ 55١(« مقر

o۹ 



 ۱٤[: :هط]€ ۍرگزل َةِرَكَّصلأ يِقآَو# : ىلاعت هلوق التو : هلوقو

 ؛ قاب اهدوصقم نأل ؛اهتقو تاوفب كرتت ال اهنأ ىلع داهشتسا اذه

 وه هللا ٌركذو «هبرب دبعلا ركذتو ءركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت اهنإف
 نع ین ةوككّصلا تیل :ىلاعت لاق اذهلو ءاهدصاقم مظعأ

 مظعأف «140 :تربكسلا4ُدْيَكَأ و رکو ركشْلاَو ككحَتْل
 :دارملا نأ وأ «لعفو لوق نم ىلاعت هللا ركذ :اهدصاقمو اهيف ام

 .نامزالتم امهو ءاهب ركذي هللا ركذ نإف ؛اهركذ اذإ بجت اهنأ

 مان نميف :باب «تيقاوملا : باتك ىف ىئاسنلاو «(۱۷۷) مقر ءةالصلا نع =

 مان نم :باب «ةالصلا : باتك ىف هجام نباو )5١6(« مقر «ةالصلا نع

 .(594) مقر ءاهيسن وأ ةالصلا نع

 ١ه"



 عم يلصي ناك لبج نب ذاعم نأ» :رباج ثيدح يف هلوقو

 )١( * باب «ةمامإلاو ةعامجلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت :

 ((559 25574) مقر «ىلصف جرخف «ةجاح لجرلل ناكو «مامإلا لّوط اذإ

 ءءاشعلا يف ةءارقلا :باب ءةالصلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو

 .هل ظفللاو «5564)

 ةضراعاو ( )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ٠١(. /۳) يبرعلا نبال «يذوحألا

 «ماكحألا ةدمع حرشاو «(۱۸۱ /5) يوونلل «ملسم حرش»و .(378/5)

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(54 /۲) قيقد نبال

 حتفاو )١/ ٥۷١(. راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و .07376 /*)

 ,(5؟76 )٥/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ١97(2 /۲) رجح نبال «يرابلا

 . 273١5 /۳) يناكوشلل «راطوألا لين»و

 نا



 . خلإ 2. . . ءاشعلا ةي هللا لوسر

 امتيلص اذإ» : نيلجرلل ةي لاق امك ؛ ةالصلا ةداعإ زاوج : هيف

 يف ولو ««مهعم ايلصف «ةعامج دجسم امتيتأ مث ءامكلاحر يف
 ؛ةداعإلل دجسملا دصق امأو «ضراعل ناك اذإ كلذو «يهنلا تقو

 سلجم روضحو «ةزانج ةالصك ؛ضراعل ىتأ اذإ نكل «هوركمف

 .ملع
 .اهلوأ نم اهكردي مل ولو «ةداعإلا بحتستو

 . ضرتفملاب لفنتملا ةمامإ زاوج : هيفو

 يتمأ ملعأ» :درو دقو «ريخلاو ملعلا ىلع ذاعم صرح :هيفو

 دجسملا نع هموق دعُب ناكو :©20(لبج نب ذاعم مارحلاو لالحلاب .

 . يلاوعلا يف مهنأل ؛ليم ردق يوبنلا

 مقر «لبج نب ذاعم بقانم :باب «بقانملا :باتك يف يذمرتلا هجرخأ )١(

 مقر « كلذ بابخ لئاضف : باب ««ننسلا» يف هجام نباو ۳۷۹۱ ۷۹۰)

 )١66(.

or 



AHIRا  

 ظ رو يو م

 ا : لاق ب ِكِلاَم ِنْب ٍسَنَأ ْنَع - )١١١(
0 

 ورو

 َنْكَمُي ن اَنْدَحَأ ْعِطَتْسَي م اَذِإَف ءّرَحلا ةَّدش يف هلك هللا ٍلوُسَر

 . هيلع َدَجَسَف e « ضْرألا نم ُهَتَهْبَج

 )١( « باب «بايثلا يف ةالصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت :

 يف ملسمو ءرخأ عضاومو (۳۷۸) مقر «رحلا ةدش يف بايثلا ىلع دوجسلا

 لوأ يف رهظلا ميدقت بابحتسا :باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا :باتك

 .(550) مقر «رحلا ةدش ريغ يف تقولا

 ةضراع»و «(۳ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و «(1۷ /۳) يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرشاو YEA)» /؟) يبطرقلل «مهفملا»و »)°0۸ /؟)

 مالعإلا»و ,(57 /7) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )٥/ ١5١(«

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١۳۹ /۳) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 حتفاو 519(2 /۲) بجر نبال «يرابلا حتف»و «(087 )١/ راطعلا نبال

 ١١1(. /5) ينيعلل «يراقلا ةدمعاو .(597” )١/ رجح نبال «يرابلا

 . (۲۸۹ /۲) يناكوشلل «راطوألا لين»و
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 يف هلك هللا لوسر عم يلصن انك» : سنأ ثيدح يف هلوقو

 .خلإ 2.١ . .رحلا ةدش

 .ةجاحل هبوث ىلع ناسنإلا دوجسب سأب ال هنأ : هيف
 لصفنملاف ؛هنع لصفنمو «يلصملاب لصتم :نامسق لئاوحلاو

 : نيتروص يف الإ اقلطم هب سأب ال

 «فنألا نود هيلع دجسي امب ةهبجلا صصخي نأ :امهادحإ

 .رشلا لهأ ةفلاخمب رمأ دقو «ةضفارلا راعش نم هنأل ؛هركيف

 ضرألا نأ اًدقتعم ءيش ىلع دجسي وأ يلصي نأ : ةيناثلاو

 . ساوسو اذهف «كلذ وحن وأ «ةسجن

 : نامسقف لصتملا امأو

 هذه يف دوجسلا حصي الو هيلع دوجسلا زوجي ال مسق

 عضو نإك ؛دوجسلا ءاضعأ دحأ لئاحلا ناك اذإ وهو ؛ةلاحلا

 . كلذ وحنو «ىرخألا ىلع امهادحإ وأ «هيدي ىلع ةهبجلا

 .هوحنو هبوث ىلع دجس اذإ وهو ؛ةجاح ريغل هركي مسقو

 اهيف نوكو ءاّدج اهتدوربو ضرألا ةرارح :تاجاحلا نمو

 ءاضعألا ضعب وأ ضرألا نوك تاجاحلا نم سيلو «هوحنو كوش

 ءرحلا دتشا اذإ» :هلوق نم مدقت ام اذه فلاخي الو «ةبوطر هيف

 ةرارحلا نكلو ءاودربأ اذإ نولصي اوناك مهنأل ؛«ةالصلا نع اودربأف

 .ريسي فقس الإ دجسملا ىلع سيل هنأل ؛ضرألا يف ثكمت

Yoo 



 يَلَصِي ًال» :كيرشا ُلوُسَر لاق :َلاَق هڪ ةَرئرُه يآ ْنَع ۷۲

 .©20مْئيش ُهْنِم هقتاع ىلع سيل :ِدحاَولا بولا يف كَذَحأ

 بوثلا يف مكدحأ يلصي ال» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوق

 نم هتروع نأل ؛ لجرلل اذه :«ءىش هنم هقتاع ىلع سيل دحاولا

 :باب «بوثلا يف ةالصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت « )00

 ملسمو )۳١۲(« مقر «هيقتاع ىلع لعجيلف ءدحاولا بوثلا يف ة ىلص اذإ

 مقر «هسبل ةفصو «دحاو بوث يف ةالصلا :باب «ةالصلا ناک يف

 هقتاع» لدب «هيقتاع» :امهدنع نأ الإ

 لامكإ»و ء(۱۷۷ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ,(١١؟ /؟) يبطرقلل «مهفملا»و ٤١(« /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو ۲۳١(« /5) يوونلل «ملسم حرشاو

 207947 /۳) نقلملا نبال «ماکحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و :«(54 /؟)

 نبال «يرابلا حتف»و 086(2 )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 ةدمعاو )١/ ٤١١(« رجح نبال «يرابلا حتف»و ٠١١(« /۲) بجر

 :(08 /۲) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(55 /5) ينيعلل «يراقلا
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 ذخأو «ندبلا رتس ةيعورشم يف فالخ الو «ةبكرلا ىلإ ةرسلا

 لم دنع كتير ْأوُدُح مدا یب ## : یلاعت هلوقل ؛ةالصلا يف ةنيزلا

 . ةالص لك دنع : يأ ؛[١۳ : فارعألا] سَم

 : هللا همحر- دمحأ بهذم ؛قتاعلا رتس بوجو يف فلتخاو

 ضرفلا نألو «ثيدحلا اذهل ؛“ةصاخ ضرفلا يف هرتس بجي هنأ

 ريسيتلا ىلإ اهلك اهعجرمو «لئاسمب هنود صتخاو «لفنلا نم ظلغأ

 . كلذ وحنو لفنلا نود ضرفلا يف نكر مايقلاك ؛ لفنلا يف

 نيقتاعلا دحأ رتس نإ :- ةثالثلا ةمئألا مهنمو  روهمجلا لاقو

 ىلع اوعمجأو «حيحصلا وهو «"”لفنلاو ضرفلاو ةنسلا يف ةنس

 وهو ء«انايرع ىلص نمف ؛ةالصلا طورش نم طرش ةروعلا رتس نأ

 الإ ةروع اهلكف «ةأرملا امأو ءهتالص حصت مل «ةرتسلا ىلع ردقي

 .اههجو

 . "اهيمدقو اهيفكو اههجو الإ :دمحأ نعو

** # #* 

 )1١( «فاصنإلا» :عجار )١/ 57 5( «ىهتنملا حرش» ءاهدعبامو )1١/ ٠١١(.

 ؛(179١ /۱) يوارفنلل «يناودلا هكاوفلا» «(505 )١/ «راتحملا در» :عجار (۲)

 56٠١(. /م) «مألا»

 )۳( «فاصنإلا» :عجار )١/ ٤٥١(.

 ناو



 ْنَم» :َلاَق فب يلا نع شاد ِنْب ِرِباَج ْنَع - ۱۳
 ی يف دقو انتجت قريع ءالزتعيلف الصب ْوَأ ام و لك

 رأت لاف ءاّحير اهل َدَجَوَق ءلوقب نم ٌتاَرَضُح ويف رَبي أو

 اًمَلَ . ِباَحْصَأ ٍضْعَب ىلإ -؛ اًموُيِيَق» :َلاَقَف «لوقُبلا نم ايف ام

 070 ؛ْلك» :َلاَقف ءال ةرك هار

 :باب «ةالصلا ةفص :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(
 ءرخأ عضاومو )۸١۷(« مقر «ثاركلاو لصبلاو ء ءينلا موثلا يف ءاج ام

 وأ اًموث لكأ نم يهن :باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا : باتك يف ملسمو
 .(575) مقر ءاهوحن وأ اًثارك وأ ًالصب

 لامكإ»و )٤/ ٠٠١(« يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم »

 ۱١١(«‹ ⁄۲) يبطرقلل «مهفملا»و .(545 /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو V)» /0( يوونلل «ملسم حرشاو

 ء(١٠٤ /۳) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ٠١(« /؟)

 نبال «يرابلا حتف»و ء(۸۷٥ )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 حتفاو ١١17(2 :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ۲۸١(. /5) بجر

 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «(۳۳۲ 5١ 1١/ /۲) رجح نبال «يرابلا

 VY /0 "V۷) /ك)

۳0۸ 



 ب

 لكأ ْنَم» : لاق ي ّيببنلا نأ :هللادّبع نب ٍرِباَج نع -(۱۱5)
 ر ره ل ص 57 EEE ےک کک ر ر دن نع

 ىذأَتت ةكئالَملا َّنِإف ؛ اندجْسَم َّنبرقَي الف ءَتاَرَكْلاَو موثلاو َّلَصَبلا

 .©0«ناسنإلا نم ىْذُأَنَي امم

 ard در 60. 85

 . مدا وني» : ةياور يفو

 :باب «ةالصلا ةفص :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 :باتك يف ملسمو )۸٠١(« مقر «ثاركلاو لصبلاو ءينلا موثلا يف ءاج ام

 وأ اًثارك وأ ًالصب وأ اًموث لكأ نم يهن :باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا

 .هل ظفللاو «22015) مقر ءاهوحن

 ؛(7117 /۳) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبطرقلل «مهفملا»و .(514 /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 «ماكحألا ةدمع حرش»و «(59 )٥/ يوونلل «ملسم حرش»و )۲/ ٩۷(۰

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(1۷ /۲) قيقد نبال

 حتف»و )١/ 094٠(«2 راطعلا نبال.«ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «.(518)

 يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ۲۸١(« /0) بجر نبال «يرابلا

 «يراقلا ةدمع»و 75٠(: /۲) رجح نبال «يرابلا حتفاو .«(۱۱۷ :ص)

 ٠١١(. /۲) يناكوشلل «راطوألا لين»و ٠٤٠١(« /”) ينيعلل

۹ 



 .خلإ «. . .ًالصب وأ اًموث لكأ نم» :رباج يثيدح يف هلوقو

 . . .ملسملا ةيذأ زوجي ال هنأ : هيف

 ؛ عماجملاو دجاسملا روضح نع ىهنُي ةهيرك ةحئار هيف نم نأو

 هذه لكأب سأب الو «نييمدألاو ةكئالملا نم اهيف نم يذؤي هنأل

 «ةعامجلا روضح دارأ نمل اهلكأ هركي نكل ءلالح اهنأل ؛ءايشألا

 امأو ءرذعيل اهلكأ دصقتي مل اذإ ؛ةعامجلا كرتب اهلكأ نم رذعيو

 .هتجلاعمب رمؤيو «هوحنو ٌرخب هب نم هلثمو «رذعی الف ءدصقت نإ

 ال010

۳۰ 



 2 حجم

 مشب

 .همكحو «دهشتلا : ظفل هيف نأل ؛ كلذب يمس

 مل اذإو «نكرف «ريخألا امأو «بجاوف «لوألا دهشتلا امأ

 . نکر وهف «دحاو دهشت الإ ةالصلا يف نكي

 لولا 26

 لب هللا ل وسر ينَمْلَع : لاق ا (11)
 و

 :ٍنآرقلا َنِم ةَروّسلا يمل امك يفك َنْبَب يفك َدّهَشَتلا 2-
 ا 1 َكْيَلَع مالّسلا ُتاَنَيَطلاَو تاللا لل ٌتاِّحَّتلا»
 نيالا هللا دابع ىَلَعَو اَنيَلَع نل 2 لكل | ةَاكريو هللا 00

 . لوس SS الإ هَلِإ ال ْنَأ ُدَهْشَأ

 ج

 ذخألا :باب ءناذئتسالا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 ىف دهشتلا :باب «ةالصلا :باتك ىف ملسمو ,(609) مقر «نيديلاب

 «ةربخَس نب هللادبع نع ءدهاجم قيرط نم :«(04 )٤٠۲/ مقر «ةالصلا

 . هب «دوعسم نبأ نع

۳٦1 



 ت 2 دا : تاَيِحَتلا» اميل لَّصلا ٍ مُكُدَحَأ دق ام : ظفل :
 2 يف يدو

 ىَلَع ملص دق ءَكِلَذ مَعَ اذ ْمُكَنِإَت» :هيفو رکو هلل

 نم 'ةكَتيلف» : هيفو ."0(ٍِضْرَألاَو ِءاَمَّسلا يف جامل دبع ع

TT 

(۱) 

(۲) 

(۳) 

 مقر «ةالصلا يف ءاعدلا :باب «تاوعدلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ

 مقر «ةالصلا يف دهشتلا :باب «ةالصلا :باتك يف ملسمو «(۹0

 .هب «دوعسم نبا نع «لئاو يبأ نع ءروصنم نع «ريرج قيرط نم «(407)

 وأ ءاّموق ىّمس نم :باب «ةالصلا يف لمعلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ
 قيرط نم )۱۱٤٤(« مقر «ملعي ال وهو ةهجاوم هريغ ىلع ةالصلا يف ملس

 .هب «دوعسم نبا نع «لئاو يبا نع «نمحرلا دبع نب نيصح
 نأ الإ ءهل ظفللاو «2507) ملسمو 09479(2) يراخبلا دنع هجيرخت مدقت

 يراخبلا :اضيأ هجرخأ ثيدحلاو .«ريختيلف» :لدب «ريختي مث»
 عضاوم يفو «ةرخآلا يف دهشتلا :باب «ةالصلا ةفص :باتك ء(۷۹۷)

 . ةفلتخم ظافلأو قرطب رخأ

 ,(556 )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم »

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(585 )١/ ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «مهفملا»و ء(۲۹۳ /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ۸۳ /5)
 ةدمع حرشاو )٤/ ١١٠١(« يوونلل «ملسم حرش»و .(5"7 /7) يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(1۸ /۲) قيقد نبال «ماكحألا

 ء(۹۷٥ /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و :(571 /7) نقلملا

 رجح نبال «يرابلا حتفاو «(۱۷۲ )٥/ بجر نبال «يرابلا حتف»و

 «مالسلا لبس»و ٠١9(« /5) ينيعلل «يراقلا ةدمعاو )۲/ ۳١١(«

 ١١(.. /۲) يناكوشلل «راطوألا لين»و )١/ ١9١(« : يناعنصلل

 ضخ



 «. . .دهشتلا هللا لوسر ينملع» :دوعسم نبا ثيدح يف هلوقو

 . خلإ

 . ميلعتلا نسحأو «هيلإ تالاحلا برقأ يف هنأل ؛ هطبض هنأ : هيف

 اذه «ةريثك تادهشت هنع درو دقو يَ هميلعت نسح : هيفو
 . اهنسحأ

 «هناحبس هل تاميظعتلا عيمج :يأ ؛(هلل تايحتلا» : هلوقو

 يضتقي ماقملا نألو ءاهفرشل ؛اهصخ نكل «تاولصلا :اهنمو

 .كلذ

 «بيط هللا نإف ؛لامعألاو لاوقألا نم :يأ ؛«تابيطلاو»

 .اًبيط الإ لامعألاو لاوقألا نم لبقي الو

 عيمج نم كملسي نأ هللا لأسأ : يأ ؛«يبنلا اهيأ كيلع مالسلا»

 ةبحملا مظع نم هنأب اراعشتسا ؛ باطخ اذهو «صئاقنلاو تابعا

 .اذه يف وه الإ «لطبت قولخم يأ ةبطاخمو «رضاح هنأك

 .ريخلا لوصحب هل ءاعد اذه : «هللا ةمحرو» :هلوقو

 .ريخلا ةدايزب هل ءاعد اذه : «هتاكربو» : هلوقو

 نمو «هسفنل ةمالسلاب ءاعد اذه :«انيلع مالسلا» :هلوقو

 . ةكئالملاو نجلا ينمؤمو «مدآ ينب نم ةالصلا رضح

 ءاعد» : لل لاق امك اذه : «نيحلاصلا هللا دابع ىلعو» : هلوقو

 ل۳



 .''«ضرألاو ا اکا

 ؛هريغ قحب دوبعم ال : يأ ؛«هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ» : هلوقو

 ملو «دلوي ملو دلي مل يذلا ءدمصلا درفلا ءدحألا دحاولا وهف

 .هاوس هلإ الو «[ه]ريغ بر ال ءدحأ اًوفك هل نكي هل نكي

 «دبعُي ال دبع هنأ :يأ ؛«هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأو»

 نأب مازتلا اذهو «عرش امب الإ هللا دبعي ال نأو «بذكي ال يبنو

 .هلوسرو هللا ةعاطب مازتلاو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ دبعي ال

 .«. . .دعق اذإ» :هلوق يفو

 .دوعقلا : دهشتلا لحم نأ : هيف

 لحم اذه نأ :ينعي «ءاش ام ةلأسملا نم ريختيلف» :هلوقو

 كلذ لضفأو «ةرخآلاو ايندلا ريخ نم بحأ ام لأسيلف «ةباجإ
 . عفنأو عمجأ دراولا نأل ؛ةنسلاو باتكلا يف ةيعدألا نم درو ام

 :مهضعب لاقو «ضحملا يويندلا لاؤسلا بنتجي نأ يغبنيو

 . مومعلل ؛لطبت ال اهنأ : حيحصلا نكلو «كلذب لطبت

¥ ¥ 3# 

 )١( مقر «ةرخآلا يف دهشتلا :باب «ناذألا : باتك ىف يراخبلا هجرخأ )۸۳١(
 مقر «ةالصلا ىف دهشتلا : باب «ةالصلا : باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو

.)6۲( 
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 نْب ْبعك ىئيقل : لاق ءىَلْيَل ىبَأ نب نَمْحَولا ِدْبَع ْنَع )١1١5(-
 ضن و 3 3 ر ص و ر ا ر

 ءاتيلع َجَرَخ هلك ىبنلا نإ ؟ًةّيِدَم كل يِدْمُأ الأ :لاقف «ةرجع

 ص 5 ا 5 تل عساس روك 2 ےک 2

 امك ٍدَمَحُم ٍلآ ىلَعَو ٍدَّمَحُم ىلع لص هللا :اولوق» :لاق ؟كّيلَع

 ٍدَمَحُم ىلَع كراب َمُهَّللا ءٌديِجَم ٌديِمَح َكنِإ َميِهاَرْنِإ لآ ىلَع َتْيْلَص
 . یم ٌديِوَح كَ ميهار لآ ىلع تكراَب امك ٍدّمَحُم لآ ىلع

MM و 

 :باب «ءايبنألا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 يف ملسمو «رخأ عضاوم يفو 7140(2) مقر ٤ : تافاصلا]€ ور

 )5٠5(. مقر دهشتلا دعب هيي يبنلا ىلع ةالصلا : باب «ةالصلا : باتك

 ء(۸٠۲ /۲) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبطرقلل «مهفملا»و ١١(« /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 «ماكحألا ةدمع حرشاو )٤/ ١77(« يوونلل «ملسم حرشا»و )0/ ٤١(«

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(۷۲ /۲) قيقد نبال

 حتف»و 5٠5(« /5؟) راطعلا نبال. «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )/ ٤٤۸(«

 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ١١/ ٠١١(« .07“” /۸) رجح نبال «يرابلا

 )14⁄/0.. ٠

۳ 



 بعك ينيقل» :ىليل يبأ نب نمحرلا دبع ثيدح يف هلوقو
 . خلإ 2١ . .ةيده كل يدهأ الأ :لاقف «ةرجع نبا

 نوري مهنإ ىتح «ملعلاو ريخلا ىلع مهصرحو «مهلضف : هيف
 ريخ اهيفو «ىقبت اهنأل ؛ايادهلا رخفأ نم ةدحاولا ةلأسملا ملع

 :ةرخآلاو انندلا

 هميلعت يغبنيف «- ةلأسم ولو  ءيشب ملع هدنع نم نأ :هيفو

 .-لأسُي مل ولو  ةصرف دجو اذإ

 هللا نأل ؛هولهج اّمع هلك يبنلا نولأسي اوناك مهنأ :هيفو

 .هَنُكِصِْكَمَوَهَلأَّنِإ # : ىلاعت هلوق يف هيلع مالسلاو ةالصلاب مهرمأ

 ايس و الص امام برا اهي يَا ع لص
 لك اهب رومأم ةي هيلع مالسلاو ةالصلاف ء[١٠ :بازحألا14اًمِيِلَسَت

 ةالص يلع "'"ىلص نم» :ةْلَي لاق امك ؛ ميظع لضف اهيفو «تقو

 .ةالصلا يف نوكي ام دكآو ««ارشع اهب هيلع هللا ىلص «ةدحاو

 اًوهس الو اًدمع طقست ال ءريخألا دهشتلا يف نكر يهو

 فيكف» :تاياورلا ضعب يف امك ؛اهتيفيك نع هولأسف ءًالهج الو

 نسحأ ىلإ مهدشرأف ء«؟انتالص يف انيلص نحن اذإ كيلع يلصن
 .اذه يف ظافلألا

 هليجبتل ؛ ىلعألا الملا يف هدبع ىلع هؤانث : هللا نم ةالصلاو

 .اهل ىنعم الو ««هللا» : ةظفل لصألا يف اهدعب 01(

۳٦ 



 . هركذب هيونتلاو هديجمتو

 «ةمايقلا موي ىلإ هعابتأ عيمج : ليقو «هتيب لهأ : ليق «يبنلا آو
 . ىلوأ ءاعدلا ماقم يف ميمعتلاو

 «لآلا قلطأ اذإو ««ميهاربإ لآ ىلع تيلص امك» :هلوقو

 عم ميهاربإو «ليصفتلا ىلع هلآو اًدمحم ركذو «ناسنإلا مهيف لخد

 مهل وعدملاو «طسبلا يضتقي ءاعدلا ماقم نأل ؛لامجإلا ىلع هلآ

 . هيبشتلل اوركذف «ميهاربإ لآ امأو «هلآو دمحم

 هبش ملف «هبشملا نم لضفأ هب هبشملا نأ لصألا :ليق نإف
 ادمحم نأ عم «ميهاربإ لآ ىلع ةالصلاب هلآو دمحم ىلع ةالصلا

 ؟مهلك قلخلا لضفأ عامجإلاب

 ؛هدعب ءايبنألا عيمجو ءوه :ميهاربإ لآ يف لخدي :ليق

eهوبا ِهييِرُد ف و العجول  

 ‹ ميهاربإ إ لآ نم وهف لَو دمحم مهنمو ۷ :توبكنعلا]#َّبنكْلاَو

yTهلاحب لصألا ىقبيو . 

 يف مدقت امك اذه :خلإ 2. . .دمحم ىلع كرابو» :هلوقو

 .هيف ةدايزلا :ةكربلاو «ريخلا لصأ :انه ةالصلاف «مالسلا

 هنأل ؛نييمظعلا نيمسالا نيذهب ءاعدلا اذه متخ َنسحأ امو

 وه :ديمحلاف ؛هيف ةدايزلا ةكربلاو «ريخلا لصأ ةالصلا نأ امك

 ديمحلاف «هفاصوأ ةمظع وه :ديجملاو «ةلماكلا فاصوألا هل يذلا

 .اهميظع فاصوألا لماك وه ديجملا

۳۷ 
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 وعذب لك ہلا َلوُسَر ناك : َلاَق « الط ةرِئره يبأ ْنَع - (۱۱۷)
 را

 ص

 راَثلا ٍباَذَع ْنِمَو ءِرْبَقلا باذع ْنِم كب ْدوُعَأ ّينإ ملا : لوقت

 . ”(لاجّدلا حبسملا ةنثف نمو ‹تاَّمَملاو اًيحملا ٍةنثف نمو
 ر

 : عبزآ ¿ن نم م هللاب ُذِعَتْسَيِلَ مكد َدّهشت اًذإد : ظفل يفو

اد زو اكلي ذوق نإ هَقْللا» لوق
 . تق ج ص

 نم ذوعتلا :باب «زئانجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسمو )١7١١(2 مقر ء«ربقلا باذع

 ىيحي قيرط نم «(084) مقر «ةالصلا يف هنم ذاعتسي ام :باب «ةالصلا

 . هب «ةريره يبأ نع «ةملس يبأ نع «ريثك يبأ نبا

 هنم ذاعتسي ام :باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسم هجرخأ (0)

 .(ه8) مقر «ةالصلا يف

 ‹ء(١٤٥ /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم ٭

 .(86 /5) يوونلل (ملسم حرشاو 35١8(. ⁄/۲) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ۷١(. /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 = راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(580 /7) نقلملا نبال «ماكحألا

۳۸ 



 :وعدي هيي هللا لوسر ناك» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوقو

 دهشت اذإ» :رخآلا ظفللا يفو ءخلإ «. . .كب ذوعأ ينإ مهللا

 اذهو «هرمأ اذهف «خلإ «...عبرأ نم هللاب ذِعتسيلف .مكدحأ

 . غلبأ ناك ءرمألاو لعفلاب مكحلا تبث اذإو .هلعف

 اذج دكأتم وهو «هکرت ناسنإلل يغبني ال ميظع ءاعد اذهو

 وه رشلا نأل ؛هلك رشلا نم ةذاعتسالل عماج هنأل ؛هكرت يغبني ال

 نم هللاب ذوعأ» :هلوقب رشلا نم ذاعتساف ءاهبابسأو تابوقعلا

 «ربقلا باذع تابثإ :اذه يفف .«ربقلا باذع نمو منهج باذع

 .«تامملاو ايحملا ةنتف نمو» :هلوقب تابوقعلا بابسأ نم ذاعتساو

 ٠ .ةايحلا نتف عيمجل ماع اذهو

 مظعأ يهو «راضتحالا دنع ةنتفلا : يأ ؛«تامملا» :هلوقو

 ناسنإلا ىلع طلستي -هرش نم هللا انذاعأ_ ناطيشلا نأل ؛نتفلا

 نوكي ام دشأ وهف «ميتاوخلاب لامعألا نأ هملعل ؛لاحلا هذه يف

 بلقلا فيعض اذه يف هنأ بلاغلا ناسنإلا نأ عم «لاحلا هذه يف

 ةذاعتسالاب دبعلا رمأف «ناعي هلمعو هلكوت ردق ىلع نكلو «ندبلاو

 «بيرثتلا حرط»و «(۱۸۲ /5) بجر نبال «يرابلا حتف)و 514(4 /5) =

 ١١9(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و 423١7 /1) يقارعلل

 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ١8”7(. /۲) رجح نبال «يرابلا حتف»و

 «راطوألا ليناو ١95(« /1) يناعنصلل «مالسلا لبس»و )8/ ۲١۷(.

 . (۳۲۹ /۲) يناكوشلل

۳۹۹ 



 نمف ءاهنم ملسي نأ اًدحأ نكمي ال ةلاح هذهو «ةالص ّلك يف اهنم

 :درو امك ؛هتحص لاح يف هلمع ٌنسح :دبعلا نيعي ام مظعأ

 يف كفرعي ءاخرلا يف هللا ىلإ فّرعت «كظفحي هللا ظفحا»

 ٌنَّسحأ نّمف «لوذخم وهف «هتبثيو هللا هنعي مل نمو .؛ةدشلا
 يف هناعأ «ءاخرلا لاح يف هللا ىلإ فرعتو «هتحص لاح يف لمعلا

 . هتبثو ةدشلا لاح

 لعج «عزنلا هذخأو ءرضتحا امل دمحأ مامإلا نأ :درو دقو

 دعب :لوقيف «هللا الإ هلإ ال : لق !تبأ اي :لوقيو «هنقلي هللادبع هنبا

 : لق :كل لوقن انإ !تبأ اي :لاق «قافأ املف «كلذ مهنزحأف ءدعب

 ناطيشلا ثيأر ينإ !ينب اي :لاقف ءدعب دعب :لوقتف هللا الإ هلإ ال

 دعب :لوقأف «دمحأ اي ىنَتف :لوقيو ءارسحت هلمانأ ىلع اًضاع

 ١ . ھا .دعب

 «موقلحلا نم جرخت مل حورلا تماد ام تلفي مل هنأ : ينعي

 ؟هنود نمب فيكف «دمحأ مامإلا اذه ناك اذإف

 «ربقلا باذع نمو «منهج باذع نم انذيعي نأ هللا لأسنف

 .نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا نمو

 مقر «هنم :باب «عرولاو قئاقرلاو ةمايقلا ةفص :باتك يف يذمرتلا هجرخأ )١(
(2615). 

 )٠١/ ١٤١(. «ةياهنلاو ةيادبلا» : رظنا (۲)

۳۷۹ 



 دعب صيصخت اذه :«لاجدلا حبسملا ةنتف نمو» :هلوقو

 دارملا نأ لمتحيو «نتفلا مظعأ نم اهنأل ؛اهصخو «ميمعت

 يف جرخي هنأ ةحيحصلا ثيداحألاب تبث يذلا صخشلا :كلذب

 : كلذب دارملا نأ لمتحمو «نتفلا مظعأ نم هتنتفو «نامزلا رخآ

 ؛لوألا نم نسحأ اذهو «هتنتف سنج نم ةنتف لك معيف «سنجلا

 . معأ هنأل

۳۷1 
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 ميل تي

 ا ا

 ركب يبأ نع «ءصاعلا ِنْب ورْمع ِنْب ُساِدبع نع )١١(-
 7 ر 5 1 2 2 2 ا

 هب وعذأ َءاَعُذ ىِنْمَلَع :لكك هللا ٍلوُسَرِل لاق هنأ : 5 ِقيّدَّصلا
2 

 ءاريثك املظ يسفن تملظ ينإ مهلل ل : ۰ي يف ا Aol aA | 3 : لاق دالَّص د

 53 ۴ 7 . مام +. 4+ م ٠ ٠

 ؛ ينمحراو ‹كدنع نم ةَرفغُم يل ٌرفغاف « ٿب ٍٍ بون رفعي ذو

 (ميجّرلا روفغلا تن | لا ن تأ كن

 :باب «ةالصلا ةفص :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو ,(744) مقر «مالسلا لبق ءاعدلا

 توصلا ضفخ بابحتسا :باب «رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا

 .(۲۷۰۵) مقر «رکذلاب

 ةدمع حرشاو TY)» 0 يبطرقلل «مهفملا» : ثيدحلا حرش رداصم *

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۷۷ /۲) قيقد نبال «ماكحألا

 5١5(« /5) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و © /۳) نقلملا

 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )١١/ ١7١(. رجح نبال «يرابلا حتف»و

 «راطوألا لين»و )١/ ١95(« يناعنصلل «مالسلا لبس»و )0 ١١8(.

 .(۲۳۱ /۲) يناكوشلل
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 تملظ ينإ مهللا :لق» : 5# ركب يبأ ثيدح يف هلوقو

 اذه هملعف ءاًعماج ءاعد هملعيل يب هذ لأس :خلإ 2. . . يسفن

 ؛بولطملا نايبو ءهسفن ةفصو «قلاخلا ةفص نايبل عماجلا ءاعدلا

 نيتنثاب وأ «ثالثلا لمجلا هذه ىدحإب نوكي نأ امإ ءاعدلا نإف

 .نوكي ام لمكأ اذهو ءاهلك اهب وأ ءاهنم

 اًملظ يسفن تملظ ينإ مهللا» :هلوق :هسفن ةفص نايبف

 «فصولا اذه نم هسفن یربی نأ قولخم يأ نكمي الو ««اًريثك

 مكنم دحأ لخدي نل» :ِهِلَك هللاب مهفرعأو قلخلا لمكأ لاق دقو

 نأ الإ ءانأ الو» :لاق ؟هللا لوسر اي تنأ الو :اولاق ««هلمعب ةنجلا

 ىلع وه ثيح نم ناسنإلا عبط دقو ««هتمحرب هللا يندمغتي
 .. . .لهجلاو ملظلا

 بونذلا رفغي الو» :هلوقب - ىلاعتو كرابت - هبر ةفص ركذ مث

 الف «ىلاعت هللا امأو «كريغ اهرفغي نأ ردقي دحأ ال : يأ ؛«تنأ الإ

 .اعيمج بونذلا رفغي هنإف ؛ءيش همظاعتي

 مقر «توملا ضيرملا ينمت :باب «ىضرملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(
 ءرانلاو ةنجلاو ةمايقلا ةفص :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو «(0717)

 .رخأ عضاومو )58١5(« مقر «هلمعب ةنجلا دحأ لخدي نل : باب

 .اهدعب امو اهلبق ام عم ةميقتسم ةرابعلاو «لصألا يف طاقن ةثالث انه (۲)
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 ءكدنع نم ةرفغم يل رفغاف» :هلوقب هبولطم ركذ مث

 اهبو ؛ةمحرلاو «هوركملا لوزي اهبو ؛ةرفغملا ركذف ««ينمحراو

 . بوبحملا لصحي
 «كدنع نم ةرداص :يأ ؛«كدنع نم ةرفغم» :هلوقو

 ‹«كناسحإو كدوجو «كمركو كلضف درجمب لب «يلمع اهغلبي ال
 . كنانتماو كفطلو

 كرابت - هئامسأ نم نيميظع نيمسا ركذب هللا ىلإ لسوت مث
 ركذ ؛«ميحرلا روفغلا تنأ كنإ» :لاقف «بولطملل نيبسانم  ىلاعتو

 كنأ :يأ ؛ةمحرلا ةبسانمل ؛ميحرلاو «ةرفغملا ةبسانمل ؛روفغلا

 .انمحراو انل رفغاف «ةمحرلا عساو «ةرفغملا ميظع

 ؟ءاعدلا اذه لاقي ىتم فلتخاو

 .دوجسلاو عوكرلا يف : ليقف

 .دهشتلا دعب : ليقو

 وهو «مدقتملا ذوعتلا دعب اهلوق بحتسيف «ءاعد لحم اهلكو
 .لاط نإ دوجسلاو عوكرلا يف كلذكو ءاّدج دكأتم
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 نالا ثيل

 ىلص ام :ثلاق «- اًهنع هللا ىضر - ةشئاع ْنَع - )١119(
 يم و ع+ مص - o ور اقم e ل( م و

 هلآ رصن ءاج اد :هيلَع ثلزنأ نأ َدْعَب الص اڳ هللا لوسَر
 هم رر

 رر و ۶١4 ي

 «كِدْمَحبَو ابر كناحبس» :اهيف لوقي الإ ١[ :رصنلا]# م َحْمَمْلاَو

 .«يل رف رِفَغا َمُهْللا

 هعوكر يِ لوقي نآ ريكي ب ها ُلوُسَر ناك :ظْفَل يفَو
 . «يل رف فغا َمُهَّلا ٌكِدْمَحِب مح ٍدْمَحَبَو َمُهَّللا كناَحْبس» : ِهدوُحسَو

 ريسفت : باب «ريسفتلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا ا (۱)

 يف ملسمو «هل ظفللاو «(4787) مقر € لآ رصد ةج ادل :ة

 .(5488) «دوجسلاو عوكرلا يف ذ لاقي ام : باب «ةالصلا : باتك

 مقر «عوكرلا يف ءاعدلا :باب «ةالصلا ةفص :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 يف لاقي ام :باب «ةالصلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو :077)

 )٤۸٤(. مقر .دوجسلاو عوكرلا

 لامکإ»و )١/ ٤(« يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(۸۷ /۲) يبطرقلل «مهفملا»و ء(۳۹۸ /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )٤/ 7١١(« يوونلل «ملسم حرشاو

 ؛(5١01 /۳) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۷۹ /؟)

 = نبال .«يرابلا حتف»و ء(1۲۸ /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و
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 دعب ةالص هيب هللا لوسر ىلص ام» : ةشئاع ثيدح يف هلوقو

 ‹«خلإ ١[...2 :رصنلا]€ ْحَمَمْلَاَو لار صن ءا ادل : تلزنأ ذإ

 ليوأتلا نأل ؛هب لمعي : يأ ؛ «نآرقلا لوأتي» : تاياورلا ضعب يفو

 . لمعلاو ريسفتلا ىلع قلطي

 قئاللا ةيزنتلا كهزنأ :يأ ؛«مهللا كناحبس» :هلوقو

 اذهف ««يل رفغا مهللا» «كيلع ءانث : يأ ؛ «كدمحبو» «كلالجب

 يف اذه لوقي ناكو «ةرفغملا لاؤس ىلع ةلماكلا هتافصب لسوت

 هللا هرمأ «هتافو تند امل هنأ كلذ يف ةبسانملاو «لفنلاو ضرفلا

 .رافغتسالاو حيبستلاب هرمع متخي نأ ىلاعت

 ال 03 0

 ةدمعاو «(۲۹۹ ۱ /۲) رجح نبال «يرابلا حتف»و ٦۰(« /0) بجر =

 لیناو .(۱۷۸ /۱) يناعنصلل «مالسلا لبسا»و ۸ 7 ينيعلل «يراقلا

 ۲۷٤(. /۲) ىناكوشلل «راطوألا
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 اميف رتولا لعف :عراشلا حالطصا يفو «عفشلا دض :رتولا

 ءءاشعلا ةالص دعب هتقو لخديو .رجفلاو ةرخالا ءاشعلا ةالص نيب

 .اميدقت برغملا عم تعمج ولو

A.2 >را“ وا  
 لول | ثيددحا

 َلَأَس :َلاق « اًمُهنع هللا يضر َرَمع ِنْب هلاِدْبَع ْنَع -(۱۲۰)
 ٠ ee Er 0 0 م ق € ر
 : لاقف ؟ٍلْيللا ةالص يف ىرت ام :ربنملا ىلع ّوهَو ب ّيبنلا لجر

 ««ىلص اَم هل ثرتؤأف «ةدحاو ىلص َحْبُّصلا ىش اًذِإف ءىَنْتَم ىتثم»
 0 3 و 6 ف يب ر مر 7

 .©0«ارتو ليلا ْمُكِتَالَص َرخآ اولَعْجا» : لوق ناک هنو

 قلحلا :باب «دجاسملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ملسمو )51١(. مقرو هل ظفللاو 510(2) مقر «دجسملا يف سولجلاو

 مقر «ىنثم ىنثم ليللا ةالص : باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص : باتك يف

(/9). 

 = «(۲۸۷ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *
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 وهو هلي يبنلا لجر لأس :لاق» :رمع نبا ثيدح يف هلوقو

 هلأس هنأ لمتحي «خلإ «. . .ليللا ةالص يف ىرت ام :ربنملا ىلع

 ليللا مايقل ماع اذهو «طقف هيلع سلاج هنأ وأ «بطخي وهو

 .امهنع هباجأ اذهلف «رتولاو

 اذإ اًصوصخ «ناك ةلاح يأ يف لئاسلا ةباجإ يغبني هنأ : هيفو

 هنأ نيبتي مل ام «عماسلا وأ لئاسلا عفتني نأ لجأل ؛دحأ هرضح
 سه دهام
 . اسكحنم

 يرو دس

 لئاسو «لاملاو ملعلا لئاسل ماع هنأ : حيحصلاو «ملعلا لئاس هنأ

 .لوخدلاب ىلوأ ملعلا

 . ىلوألل ديكأت ةيناثلاو « نيتنث نيتنثا : يأ ؛«ىنثم ىنثم» : هلوقو

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(47 /۲) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و =

 «مهفملا»و ء(١٠٠ /۴) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ۲۲١(« /؟)

 ةدمع حرشاو 23١(« /5) يوونلل «ملسم حرش»و 78٠١(« /7) يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(87 /۲) قيقد نبال «ماكحألا

 ٦۳۲(« /5؟) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ٥١١(. /۳) نقلملا

 يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ١11١(« /5) بجر نبال «يرابلا حتف»و

 نبال «يرابلا حتف»و .(7/ /۳) يقارعلل «بيرثتلا حرط»و «(۱۲۲ :ص)

 «مالسلا لبس»و ۲(٠ /۷) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ٤۷۸(« /۲) رجح

 . (”8 /۳) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(7 /7) يناعنصلل
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 ؛ ليللا رخآ نم رتوي نأ :هابتنالا وجري نمل لضفألا نأ : هيفو

 . "”2ةروضحم ةدوهشم ليللا رخآ ةالص نأ :- درو امك - هنأل

 لوضفملا نأل ؛هلوأ يف رتولا هل نسي هابتنالا يف كشي نمو

 نإ :ةريره وبأ لاق دقو «مهوتملا لضافلا نم ريخ ققحتملا

 ناك هنأل :اولاق 29 ماني نأ لبق رتوي نأ هاصوأ لي هللا لوسر

 ناكف «ليللا لوأ يف يئ يبنلا نم اهعمس يتلا ثيداحألا سردي

 .رجفلا ةالصل الإ هبتني ال

 نأ لضفألا نكلو «ةدحاوب َرتوي نأ سأب ال هنأ :هيفو

 .اهريغ درو هل نكي مل اذإ اهيلع رصتقي ال

 .ءيش لك رخآ رتولا نوكي نأ يغبني هنأ : هيفو

 نم موقي ال نأ فاخ نم :باب «نيرفاسملا ةالص :باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 .(1/00) مقر «رتويلف «ليللا رخآ

 .(۱۹۳) مقر ثيدح يف هجيرخت يتايس )۲(
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e E N وق نو و ع و A )۱لك ْنِم :ثلاق « اهنع هللا يضر  ةشئاع نع - )١ 

 ءهِرِخآَو وِطَسْوَأَو ءِلْْللا ٍلَوَأ نِي ؛هكي هللا ُلوُسَر َرتَْأ ذق بلا
 . "هركّسلا ىلإ هُرتو یهتناف

 تاعاس :باب ءرتولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص :باتك يف ملسمو )40١(« مقر «رتولا

 .(01545) مقر «ليللا يف هلي يبنلا تاعكر ددعو «ليللا ةالص :باب

 .هل ظفللاو

 ء(٤٤۲ /۲) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم #

 يبطرقلل «مهفملا»» 4٠(. /”) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 «ماكحألا ةدمع حرش»و ء(٤۲ /7) يوونلل «ملسم حرش»و «(۳۷۷ /۲)

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(87 /7) قيقد نبال

 حتفاو 5775(2 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و .(077 /)

 ٤۸۷(« /۲) رجح نبال «يرابلا حتف»و «(۲۳۰ /5) بجر نبال «يرابلا

 ء(۳١ /۲) يناعنصلل «مالسلا لبس»و ٩(. /0) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 . (49 /7) يناكوشلل «راطوألا لين»و
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 .٠ . لك هللا لوسر رتوأ ليللا لك نم» : ةشئاع ثيدح يف هلوقو

 ءرحسلا ىلإ هرخآو هطسوأو هلوأ نم يلصي ناك هنأ لمتحي :خلإ

 نم ًائايحأو ءهطسوأ نم انايحأو ءهلوأ نم رتوي ًانايحأ هنأ لمتحيو

 .هرخآ نم رتولا وه هيلع رقتسا يذلا نكلو «هرخآ

 ْنكلو «هرخآو هطسوأو هلوأ نم رتولا زوجي هنأ :هيفف

 يذلا هنأل ؛ ّلضفأ هابتنالا هنظ ىلع بلغي نمل ُهُرخآ - مدقت امك -

 . هيلع رقتسا

8١ 



 ناك :ثّلاق « اًهنع هللا يضر  َةَشْياَع ْنَع - 1١1١(
 8 - 5 5 م س @ ےب ^ ر bl 7 و 72

 كلذ نم روي «ةعكر ةرشع ثالث ٍلْيللاب يلصُي ب هللا لوسر

 .")اًهرِخآ يف الإ ٍءْيَش يف ُسِلْجَي آل «ٍسْمَخِب

 ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص :باتك يف ملسم هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ظفللاو .(۷۳۷) «ليللا يف ةي يبنلا تاعكر ددعو «ليللا ةالص :باب

 ؛ يليبشإلا قحلا دبع ظفاحلا هيلع هبن امك «ملسم دارفأ نم ثيدحلاو .هل

 :باتك يف ء(۸۹٠۱) هجرخأ امنإو .ظفللا اذه يراخبلا جرخي مل ذإ

 دمحم نب مساقلا قيرط نم هيي يبنلا ةالص ناك فيك : باب «دجهتلا

 ثالث ليللا نم يلصي هب يبنلا ناك :تلاق «- اهنع هللا يضر  ةشئاع نع

 يف يديمحلا هلعج معن .رجفلا اتعكرو ءرتولا :اهنم «ةعكر ةرشع

 «ىلوأ لوألا نكل «نيخيشلا قفتم نم (۳۸ /4) «نيحيحصلا نيب عمجلا»
 .(۱۲۳ :ص) : «ةدمعلا ىلع تكنلا» يف يشكرزلا ركذ امك

 حرشاو ٠١١(« /۲) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» : ثيدحلا حرش رداصم *

 «(۸۷ /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو ۲١(« /7) يوونلل «ملسم

 يف ةدعلا»و ء(۳۹٥ /۳) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 - رجح نبال «يرابلا حتف)و «(1۳۸ /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش
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 نم يلصي هئ هللا لوسر ناك» :ةشئاع ثيدح يف هلوقو

 . خلإ 2. . .ةعكر ةرشع ثالث ليللا

 .ةرشع ىدحإ هرثكأو «ةدحاو هلقأ رتولا

 .”هاظف «ةدحاوب رتوأ نإف

 يتأيو «نيتعكرلا نم ملسي نأ لضفألاف «ثالثب رتوأ نإو

 «نيتنثلا دعب دهشت نإو «سأب الف ءاهدرس نإو «كلذ دعب ةعكرلاب

 . سب الف «ةثلاثلاب ىتأو «ملسي ملو ماقو

 دهشتو «دحاو مالسب اهدرس لضفألاف «سمخب رتوأ نإو

 «نيتعكر لك نم ملسو دهشت نإو «ثيدحلا اذه يف امك ؛دحاو

 .زاج

 .سمخلاكف «عبسب رتوأ نإو

 ءدهشتي مث ءاّينامث يلصي نأ لضفألاف « عستب رتوأ نإو

 دهشتب اهدرس نإو «ملسيو دهشتيو «ةعساتلاب يتأي مث «ملسي الو

 .زاج «نيتعكر لك نم ملس وأ «دحاو مالسو «دحاو

 «نيتعكر لك نم ملسي نأ لضفألاف «ةرشع ىدحإب رتوأ نإو

 .زاج «دحاو مالسب اهدرس نإو ءاهدحو ةرشع ةيداحلاب يتأي مث

/F) =يناعنصلل «مالسلا لبس»و ١184(« /1) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و »)*  

 ٤٤(. /7) يناكوشلل «راطوألا لين»و )١775(«
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 اذه يف رجفلا ةنس رتولا عم تدع ةشئاع نإ : مهضعب لاقو

 نم غارفلا دعب امهيلصي ناك نيتعكر تدع اهنإ : ليقو «ثيدحلا

 يلصي ناك هنأ رهاظلاف «ليوآتلا هذه ىلإ ةجاح الو ءاّسلاج رتولا

 .اهدرسي سمخب رتوي مث «ليللا مايق نم تاعكر ينامث

 ابيب

 (ةمتت)

 «بجاو وه له اوفلتخا نكلو ءرتولا ةيعورشم يف فالخ ال

 ؟ةدكؤم ةنس وأ

 . بجاو : مهضعب لاقف

 . طقف نآرقلا ةلمح ىلع بجاو : مهضعب لاقو

 نم هي هب رمأي مل هنأل ؛اًدج ةدكؤم ةنس هنأ : حيحصلا نكلو

 نع هربخأ مث «يبارعألا هلأس امل اذهلو «ضئارفلا نع هلأس

 «صقنأ الو اذه ىلع ديزأ ال !هللاو :لاق «ىّلو املف «ضئارفلا

 هرمأي ملو ء''(قدص نإ لجرلا حلفأ» :ِكِلك هللا لوسر لاقف

 . اهكرت يغبني ال ةدكؤم ةنس وهف «رتولاب

 ءرتولا كرت ىلع مواد نم» :- هللا همحر -دمحأ مامإلا لاق

 (55) مقر «مالسإلا نم ةاكزلا :باب «ناميإلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 ناكرأ دحأ يه يتلا تاولصلا نايب «ناميإلا :باتك يف ملسمو «هريغو

 )١١(. مقر «مالسإلا
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 طقْسُي كلذ نأل : يأ ؛“«هتداهش لبقت ال نأ يغبني ءوس لجر وهف

 .هتلادع

 (هيبنت)

 يف رتولا بحتسا اذهلف «"«رتولا بحي رتو هللا نإ» :درو

 ءراهنلا رتو برغملاف ءارتو ضئارفلا نوكت نأ بجوو «لفاونلا
 اذإف «برغملا الإ عفش اهّلك تاولصلا نأل ؛ضئارفلا رتو يهو

 بلغأو ءرتو يهو «ةعكر ةرشع عبس تناك «تاولصلا تعمج

 تاولصلاو «رتو يمرلاو ءرتو يعسلاو ءرتو فاوطلاف ءرتو عئارشلا

 ميلع وهف «هتافصب هل دبعتي نأ بحي هللا نإف ؛اهلفنو اهضرف ؛رتو

 وفع «نيرباصلا بحي روبص «ءامحرلا بحي ميحر «ءاملعلا بحي

 . كلذ ريغ ىلإ «رتولا بحي رتو «نيفاعلا بحي

0300 

 )١( «عورفلا» : عجار )5/ ٥٦١(« «فاصنإلا» ء(۳ /۲) «عدبملا» )۲/ ۱١۸(.

 مقر ءدحاو ريغ مسا ةئم هلل :باب «تاوعدلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 «ىلاعت هللا ءامسأ يف :باب «ءاعدلاو ركذلا :باتك يف ملسمو )551١(«

 .(۲۹۷۷) مقر
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 ةالصلابةعرلَلا با
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 لوألا ثيردحا

 عفر نأ :- امهنع هللا يضر  ساّبع نب هُلاِدْبَع ْنَع - ()
 ت ر ا نإ 7 ت 0 2 5-8 2

 ٍدْهَع ىلع ناك ءِةبوُتكَملا َنِم ْساَنلا ٌفرَصَنَي َنيِح ٍركّذلاب ِتْوَّصلا
ee 0086 8 55 2 ص و رە 2ک هو  

 اذإ كلذب اوفرّصنا اذإ ملعأ تنك : سابع نبا لاق ءب هللا ٍلوُسَر
 0 7 7 و

0 

 0 نا ريتش نيو كاس e 2 0 2 ا“ n س
 الإ ك شا لوسر ةالص ءاضقنا فرعن انك ام : ظفل يفو

 , 2 كلاب

0 

٠ 

 :باب «ةالصلا ةفص :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسمو «(8605) مقر «ةالصلا دعب ركذلا

 .(081) مقر «ةالصلا دعب ركذلا :باب «ةالصلا

 مقر «ةالصلا دعب ركذلا :باب «ةالصلا ةفص :باتك يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 دعب ركذلا :باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسمو «<0)

 .(0875) مقر «ةالصلا

 = ((07 5 /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

FAY 



 : ةريثك مكحل عرش «ةدكؤم ةنس وهو .ةبوتكملا : يأ

 ةآرملا حسمك هنأ : اهنع هللا ىضر  ةشئاع تلاق امك  :اهنم

 حسم اهدعب ركذلاو «بلقلل لاقص ةالصلا نأ : يأ ؛)اهلاقص دعب

 غارفلل ةمالعو «ءةالصلل راعش وهو «ةفاظنلا لماك نوكيف «هل

 .اهنم

 وه ٌلحترملا ٌلاحلا نأل ؛ لحترملا ٌلاحلاك نوكي هنأ :اهنمو

 . ىرخأ يف عرش «ةدابع نم غرف املك يذلا

 . ىرخأ ةمتخ يف عرشو رداب «نآرقلا متخ املك يذلا وه : ليقو

 . ماع هنأل ؛لوألا : حيحصلاو

 لوبق ةمالع نم نأل ؛ةالصلا لوبق ةمالع نم هنأ :اهنمو

 .اهدعب ةدابعلا لعف : ةدابعلا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدذمع حرشاو AE)» /0( يوونلل «ملسم حرشالو =

 ء(۷ /5) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ۸٩(. /؟)

 نبال «يرابلا حتف»و «(557 /؟) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 ةدمعاو 20١50 /۲) رجح نبال «يرابلا حتف»و «(۲۳۳ /0) بجر

 . 2( /”) ينيعلل «يراقلا

 )١( «يواتفلا عومجم» يف اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةيميت نبا هلقن )۲۲/

  »605ءورمع نبا ثيدح نم يقهيبلل «ريبكلا تاوعدلا» يف وهو
 بولقلا ةلاقص نإو «ةلاقص ءيش لكل نإ» :لوقي ناك هنأ :ًاعوفرم

 يطويسلل «روثتملا ردلا» ةطساوب «هللا ركذ )١/ 0757 .

TAR 



 امك «كلذب توصلا عفر بحتسي هنأو ‹ركذلا ةفص درو دقو

 سانلا فرصني نيح توصلا عفر نأ» : سابع نبا ثيدح يف هركذ

 تنك : سابع نبا لاق ل هللا لوسر دهع ىلع ناك ةبوتكملا نم
 .«هتعمس اذإ كلذب اوفرصنا اذإ ملعأ

 دجسملا نم بيرق وه نم عمسي ثيحب ؛توصلا عفر :هيفف

 :ركذلا لكب توصلا عفر بحتسيو «هوحنو تيب وأ قوس يف

 لهاجلاو ءريبكلا نم ريغصلا ملعتيل ؛حيبستلاو ليلهتلاو ريبكتلا

 .دئاوفلا نم كلذ ريغ ىلإ «ملاعلا نم

 رثكأ هلعفي امك ؛هدحو ليلهتلاب توصلا عفر صتخي الو

 .ةنسلا كاردإ هب لصحي نكلو «مويلا سانلا

¥ ¥ ¥ 
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 0 :َلاَق ةَبْعش نِ ةَريِغّملا ىَلْوَم دارو ْنَع -(175)
 دك نيل أ : ةيواعم ىلإ باتك ىف ةبعش ْنْبا ةريغملا ل 0 - 0 سب 1 3

 2 ی 1

 إم ال ما ٌنيِدَق ِءيش ّلك ىلع وهو ُدْمَحلا ُهَلَو ُكّلُجلا

 هذَا كنم ّدَجلا اذ عقب الو «َتْعَنَم اَمِل َّيِطْعُم الو «ٌتْيَطْعَأ

 دهر و
 .“كلذب تالا ماب هتقفسف هي « ةي واع ىلع دْعَب ُتْدَقَو هٿ

 ر

 ةرثكو 0 ةعاضإَو ِلاَقَو لبق نع ىَهنَي ناك : ظفل يفو

0 

 :باب «ةالصلا ةفص :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 :باتك يف ملسمو «رخأ عضاومو )۸٠۸(« مقر «ةالصلا دعب ركذلا

 نايبو «ةالصلا دعب ركذلا بابحتسا :باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا

 .(091) مقر «هتفص

 نم هركي ام :باب «ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 = :باتك يف ملسمو )1۸٦۲(« مقر «هينعي ال ام فيلكتو «لاؤسلا ةرثك

۳۹۰ 



 «ةبعش نب ةريغملا ىلوم داّرَو ثيدح يف ليلهتلا ةفص َرَكَذ مث

 . خلإ 2١ . .ةيواعم ىلإ باتك يف ةبعش نب ةريغملا ّيلع ىلمأ» :لاق

 بتاك وهو «هل كولمم هنأ وأ ءهقتعم هنأ لمتحي :ىلوملا

 يف ةرمإلا هل تمت ام دعب :يأ ؛ةيواعم ىلإ بتكف «ةريغملا

 . ماشلا

 رثكأ نأل ؛رهاظلا وهو «زاجحلا ىف ةريغملا نأ لمتحيو

 . قارعلا ىف هنآ لمتحيو «فئاطلا ىف هتماقإ

 يوتحي وهو «ةبوتكم ةالص لك ربد ركذلا اذه ةيعورشم : هيفو

 )٥۹۳( مقر «ةجاح ريغ نم لئاسملا ةرثك نع يهنلا :باب «ةيضقألا =

 . ةفلتخم ظافلأب ءرخأ عضاومو

 2017 /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يوونلل «ملسم حرش»و ٠٠١(. /0) يبطرقلل «مهفملا»و ,.(014 ٥

 ء(١٩ /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )0/ ۹١ ١١/ ٠١(«

 يف ةدعلا»و )٤/ ١5(« نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 بجر نبال «يرابلا حتف»و ٠٤٤(« /؟) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش

 حتف»و ٠١١(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و )5/ 4255١

 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و .«(505 2١ ٠١/ /۲) رجح نبال «يرابلا

 ء1۱۹۷ )١/ يناعنصلل «مالسلا لبس»و )5/ ۲ ١١/ ٤۷(«

 . "147 /۲) يناكوشلل «راطوألا لين»و 4 ١377(«

۳۹۱ 



 .ديحوتلا لامك لك ىلع

 .ةيهلإلا ديحوت اذه : «هللا الإ هلإ ال» : هلوق

 ماتلا كلملاف ءهفصو كلاملا وه : يأ ؛«كلملا هل» :هلوقو

 .هل كيرش ال هدحو هل ريبدتلاو «هل ةكلمملاو «هل

 هلدعو هلامك ىلع دومحملا هنأ :يأ ؛«دمحلا هلو» : هلوقو

 الف «ةماتلا ةردقلا هل :يأ ؛«ريدق ءيش لك ىلع وهو» «هلضفو

 .نوكيف نك هل لوقي نأ اًئيش دارأ اذإ هرمأ امنإ «ءيش هزجعي

 ؛(تعنم امل يطعم الو «تيطعأ امل عنام ال مهللا» : هلوقو

 يف امك ضراعي الف «ماتلا قلطملا فرصتلا هل هللا نأ : يأ

 نأ ىلع اوعمتجا ول ةمألا نأ ملعاو» :سابع نبا ثيدح

 اوعمتجا ولو «كيلع هللا هبتك دق ٍءيشب الإ كورضي مل «كورضي

 وأ كل هللا هبتك دق ءيشب الإ كوعفني مل «كوعفني نأ ىلع

 ش .لاق امك

 نسح :لاقو «سابع نبا نع «قرط نم هريغو )١0١7( يذمرتلا هجرخأ (۱)

 ءيشب كوعفني نأ ىلع تعمتجا ول ةمألا نأ ملعاو» :هظفلو «حيحص

 ءيشب كورضي نأ ىلع اوعمتجا نإو «كل هللا هبتك دق ءيشب الإ كوعفني مل

 اهلك قرطلا حصأو :بجر نبا لاق «كيلع هللا هبتك دق ءيشب الإ كورضي مل

 )١/ ۱۸١( مكحلاو مولعلا عماج . يذمرتلا اهجرخ يتلا يناعنصلا شنح قيرط

 .(۷4۷) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو «ةلاسرلا ط

۴4۲ 



 تبحاص عفني ال : يأ ؛«دجلا كنم ٌدَجلا اذ عفني الو» : هلوقو

 ادنی یاب دلو الو کل ومآ امو # : ىلاعت لاق امك ؛ہانغ ىنغلا

 هللا دنع برقي ال هنأ : يأ ؛[۳۷ :ابس]# الص معو نماء نم الل لر

 . حلاصلا لمعلاو ناميإلا الإ

 رمأي هتعمسف «ةيواعم ىلع ُدْعَب ثْدَفو مث :ٌُداَرو لاق» : هلوق

 .«كلذب سانلا

 لوؤسم هنأ ملعي هنأل ؛ مهاياعرل مهحصنو ‹ مهلاثتما : هيفف

 (.. .هتيعر نع لوؤسم مكلكو «عار مكلك» : ل لاق امك ؛ مهنع

 نمف ءارمألاو مامإلا ؛دحأ ىلع ىلوت ْنَم ىلع بجيف «خلإ
 مل ىلاعت هللا نأل ؛مهمزلي ام مهملعيو «مهل حصني نأ :مهنود

 اورخفيل وأ ءطقف ةيويندلا مهضارغأ ليصحتل سانلا ىلع مهّلوي

 نولمعي «ءالكولا ةلزنمب مهلعج امنإ لب «كلذ وحنو «كلملاب

 ءريخلا مهنوملعيف «مهترخآو مهايند لاوحأ حلصُي ام سانلل

 نوفصنيو «يوقلا نم حلا فيعضلل نوذخأيو «هب مهنورمأيو

 . ملاظلا نم مولظملا

 هجو ىلع  حتفلاب - يور «لاقو ليق نع ىهني ناكو» : هلوقو

 الب مالكلا ةرثك نع ىهني :يأ ؛- نيونتلاو رجلاب و «ةياكحلا

 ««تمصيل وأ ءاريخ لقيلف «هللاب نمؤي ناك نم» :لاق امك ؛ةدئاف

 يذلا مالكلاب اهعيضن تاقوألا رثكأ اذإو «مويلا انلاوحأ تلمأت اذإو

۳۹۳ 



 ««سانلا لوقي» ««سانلا لاق» :الإ عمست الف «عفني الو رضي

 عيضي الو ءاذه يعاري نأ لقاعلل يغبنيف ءاّبذك هرثكأ ناك امبرو

 .هل ةميق ال نمؤملا رمع ةيقبو «نيمث تقولا نإف ؛ىدس هتقو

 . تاقفنلا يف فارسإلاو ريذبتلا : يأ ؛«لاملا ةعاضإو» :هلوقو

 هكرتو «ةبحتسملا هوجولا يف هفرص :لاملا ةعاضإ نمو

 هبراقأ وأ «نويد هيلعو .بهي وأ قدصتي نمك ؛ةبجاولا رومألا

 «ةمرحملا رومألا يف هفرص : كلذ نم مظعأو «مهيلع قفني ال عايج

 ؛هيلع هالوو ءهدي يف هلعج هللا نإ لب «ناسنإلل اكلم سيل لاملاف

 لكو - ىلعألا لثملا هللو - ًاتاسنإ نأ ولف «هب هرمأ اميف هفرصيل
 ريغ يف هفرصو هفلاخ مث ءهفرصم هجو هل نّيعو «لام ىلع ًاناسنإ

 كلم نأ عم ءاذه ءاّملاظ اًدناعم اطرفم سانلا هّدعل «هب هرمأ ام

 كلملا هل يذلا ةرخآلاو ايندلل كلاملاب فيكف ءرصاق ناسنإلا

 .اوكلم امو قلخلا كلام وهف ؟قلطملا

 دجتف ؛يهنلا اذهل نيبكترم انتدجو ءانلاوحأ تلمأت اذإو

 «نوجاتحم هبراقأ وأ «نويد هيلعو «ةميظعلا ايادهلا يدهي ناسنإلا

 لكآملا يف طسبتيو «ةرخافلا سبالملا سبلي هدجت كلذك وأ

 ريقفلاف «عايج هناريجو هبراقأ وأ «ةميظع نويد هيلعو «ةريثكلا
 اذه نم نسحأ نويدلا نم ةيرب هتمذو «باوبألا ىلع فوطي يذلا

 دب ريثكب . .٠

4٤ 



 وأ «سانلا لاؤس يف حاحلإلا : يأ ؛«لاؤسلا ةرثكو» : هلوقو

 هللا ريغل ءاجرلاو «لذلا بجوي كلذ نإف ؛ةجاح ريغ نم مهلاؤس

 . ةيدوبعلا هذه يف كارشإ اذهو «ىلاعت

 «ملعتلل لاؤسلا ةرثك امأو ءملعلا لاؤس يف تنعتلا :وأ

 تكردأ مب :سابع نبال ليق امك ؛داشرتسالل ناك اذإ هبر رومأمف

 .«لولم ريغ ندبو ءلوؤس ناسلو «لوقع بلقب» : لاق ؟ملعلا اذه

 ربكأ نم نأل ؛«تاهمألا قوقع نع ىهني ناكو» :هلوق
 مظعل امإ ؛اذه يف تاهمألا صخو «نيدلاولا قوقع رئابكلا

 .ىجرُي وأ «فاخُب دق بألا نأل ؛اهرب دّكأ ءاهفعضل امإو ءاهقح

 اوناكو «تايح نهو نهنفد : يأ ؛«تانبلا دأوو» :هلوقو

 ءراعلا وأ ءرقفلا فوخل امإ ؛ةيلهاجلا يف - هللاب ذايعلاو  هنولعفي

 عنميو «هقوقح سانلا لأسي هنأ : يأ ؛؟«تاهو عنمو» : هلوقو

 يذدؤي ال ؟ليخب اذه عمو «سانلا لأسي رثكتسم هنأ :وأ «مهقوقح

 . هيلع ام

۳40 



 ٍنَمْحَولا ٍدْيَع نب ركب يبأ ىَلْوَم ٌّيَمُس ْنَع - (115)

 1 ةريرُه يبأ ْنَع ءِناَمّسلا حِلاَّص يبأ ْنَع ماَشِه ِنْب ِثراحلا

 لهآ َبَمَذ :اوُلاَقَ ا هللا َلوُسَر اؤتأ َنيِرِجاَهُملا َءاَرقف نأ

 ««؟كاد اَمَو» :لآقف ءميقُملا ميِعَلاو العلا تاجرا رولا

 َنوُقّدَصتِيو موش انك وشوش لص امك ن َنولصُي :اوُناَت

 الق :هلكك هلا ُلوُسَر َلاَقَف ءُقِتْعُن الو َنوَقِتْعُيَو «قَدصَقن الو

 مُكدْعَب ْنَم هب َنوقِبْسَتَو مُكَقَبَس ْنَم هب ٌنوكرذُ ايش مكمل

 :اولاق +4؟مكمتَص ام لفي نص نم الإ مكنم لضفأ حا نوک الو

 لک رد نودَمحتو وکو ناو : لاق للا َلوُسَر ا

 «َنيِرِجاَهُملا ُءارَقف ْعَجَرَف : : حِلاَص وأ َلاَق . هرم َنيِئالَنَو اناث الص

 َلاَقَف هلم اولَعَمَم ءاتْلَعَف اَمِب ٍلاَوْمألا ُلْهَأ انناَوْخِإ َعِمَس 0

 . (ءاَشَي ْنَم هيِتْؤُي هللا لضف كلذ» : لكك هللا لوس

 :اولاقف ءتيِدَحلا اَذَه يِلَْأ ضْمَب ُتْنَّدَحَم : ٌنَمُس لاَ

۳۹٦ 



 هللا ُدَمْحَتَو «َنيِئالَتَو االت هللا عبس :َكَل لاق اَمَنِإ ءَتْمِهَو
 2 سلا ل أ 21 و هذ الد
 يبأ ىلإ تعجترف الد نالت هل ا ٌربكتَو نيل اال

 دْمَحلاو شا َناَحْبُسَو َبُكَأ هللا :لاقف كلذ ُهَل ل تلق ٠ «حلاَص

 : ن 8 التو اَنالَث َّنِه وج ْنِم غلبت یتح ی

 نع نامسلا حلاص يبأ نع» : يمس ثيدح يف هلوقو

 :اولاقف ءب هللا لوسر اوتأ نيرجاهملا ءارقف نأ :ةريره يبأ

 ةورثلاو لاومألا لهأ :ىنعي «روثدلا لهأ بهذ !هللا لوسر اي

 مهقبس الإ هيلإ اوكشي مل «ميقملا ميعنلاو ءالعلا تاجردلاب»

 ‹ مهلضف :اذه ىفف ؛تادابعلا نم هيلع نوردقي ال امب مهايإ

 :باب «ةالصلا ةفص :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت *« )١(

 ءاعدلا :باب «تاوعدلا :باتك يفو ء(۷٠۸) مقر «ةالصلا دعب ركذلا

 دجاسملا :باتك يف «هل ظفللاو ءملسمو 0910(2) مقر «ةالصلا دعب

 هتفص نايبو «ةالصلا دعب ركذلا بابحتسا :باب «ةالصلا عضاومو

(096). 

 ٥٤٥(« /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(۲٩ )٠/ يوونلل «ملسم حرشا»و ۲٠١(« /۲) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 2( /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(57 )٤/ نقلملا نبال «ماكحألا

 ىلع تكنلا»و ۲٤١(« /5) بجر نبال «يرابلا حتف»و )۲/ ٠٠١(.

 «(۳۲۷ /۲) رجح نبال «يرابلا حتف»و ١١8(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا

 /١71(. /5) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

۳4۷ 



 ىلإ ال «بولطملا اذه ىلإ الإ نوقباستي ال مهنأو «مهبولطم مظعو
 . حماسيو وفعي هللا[ و] ءانتداع يه امك طقف ةيويندلا ضارغألا

 ؟ببس يب : يأ ؛«؟كاذ امو» :لاق

 .موصن امك نوموصيو .يلصن امك نولصي :اولاق»

 لامعألا نأ :يأ ؛«قتعن الو نوقتعيو «قدصتن الو نوقدصتيو

 انيلع اوداز دقو ءاهب مهو نحن نومئاق اهيلع ردقن يتلا ةيندبلا

 . اهيلع ردقن ال يتلا ةيلاملا لامعألاب

 .هقوقح هبحاص جرخأ اذإ لاملا نأ ىلع ليلد :اذه يفف

 ميعنلاو ءالعلا تاجردلا غولب ىلإ ببس وهف «هب رمأ امب هيف لمعو
 . ميقملا

 امهوحنو «فوع نب نمحرلا دبعو «نامثعل لصح ام رظناو
 لاجل بيسي

 نم هللاب ذايعلاو «رانلا ىلإ هل ٌداز وهف «هقوقح دؤي مل نإو
 اقلطم مذي الو ءاقلطم حدمُي ال لاملاف «كلذ

 نم هب نوكردت اًئيش مكملعأ الفأ» :ِخنلكك هللا لوسر لاقف

 «مکنم لضفأ دحأ نوكي الو «مکدعب نم هب نوقبستو «مکقبس
 : يأ ؛هللا لوسر اي ىلب :اولاق (2؟متعنص ام لثم عنص نم الإ

 ىلع ريسيل هنإو «ميظع لضف هللاو اذهو «بولطملا اذهل انيتأ امنإ
 . هيلع هللا هرسي نم

۳۹۸ 



 الث ةالص لك ربد نودمحتو نوربكتو نوحبست» :لاق

 «مهنيب ركذلا اذه رهتشاو ءاذهب اولمعو اوبهذف : يأ ؛«ةرم نيثالثو

 .لاومألا لهأ هلعفف «تاريخلا لعف ىلإ نوقباستي #4 اوناكو

 عمس :اولاقف «نيرجاهملا ءارقف عجرف :حلاص وبأ لاق»

 مهقبس يقبف : يأ ؛«هلثم اولعفف ءانلعف امب لاومألا لهأ انناوخإ

 . هلاحب انايإ

 :«ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ :لرك هللا لوسر لاقف»

 ءءاشي نم هيتؤي هللا لضف اذه نأو «مهنيمطت اذهب دارأ هنأ لمتحي

 هللا مهاتآ ام ىلع مكناوخإ اودسحت الو «هيلع نوردقت امب اولمعاف

 «ةبوتكم ةالص لك ربد ركذلا اذه لضف :ثيدحلا اذه ىفف

 هل ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :ةئملا مامت لوقي نأ بحتسيو

 «هّللا ناحبس : لوقيف «لمج ثالث ىلع يوتحت ةلمج لك ‹«ةلمج

 .ربكأ هللاو ‹ هلل دمحلاو

 صخو «تاريخلا ىلإ مهتقباسمو «ةباحصلا لضف : هيفو

 مهنع ىلاعت لاق امك ؛رثكأو ءارقف مظعأ مهنأل نيرجاهملا ءارقف

 هلام الضم نوعي مھل ومو م مهرليد نم اجرا أ َنيِدلا نرجدهملا ءار

 .[۸ : رشحلا] دوسر هللا تورصنيو انوضرو

۳۹۹ 



 :لاقف «ثيدحلا اذهب يلهأ ضعب تثدحف» :َيَمَس لاق

 اتال هللا دمحتو «نيثالثو اًنالث هللا حبست :لاق امنإ «تمهو

 ىتح حيبستلا درسي هنأ : يأ ؛«نيثالثو اًمالث هللا ربكتو «نيثالثو

 مث «نيثالثو اًنالث لمكي ىتح ديمحتلا درسی مث «نيثالثو اًنالث لمكي
 . كلذك ريبكتلا

 هللا» :لاقف ءهنم تبثتأل :يأ ؛«حلاص يبأ ىلإ تعجرف»

 ثالث نهعيمج نم غلبي ىتح هلل دمحلاو .هللا ناحبسو «ربكأ

 لك رس قم معلا اذه قكلو اوس دبس یل ار
 حيبستلا رركت نألو «ددعلل طبضأ هنألو «هرمأل اعابتا اهدحو ةلمج

 ةلمج لك درس نم غلبأ ةرم دعب ةرم بلقلا ىلع ريبكتلاو ديمحتلاو
 . سب الف ءرخأو مدق نإو ءاهدحو

 (هيبنت)

 :لوقي مث ءاثالث هللا رفغتسي نأ ةالصلا نم غرف اذإ بحتسي

 لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال
 هلو «ةمعنلا هل «هايإ الإ دبعن الو «هللا الإ هلإ ال ءريدق ءيش

 ولو نيدلا هل نيصلخم هللا الإ هلإ ال «ءنسحلا ءانثلا هلو «لضفلا

 نلف ريكا هاو لاو لا: اجب < نومي هت «نزوئاكلا هزك

 هللا الإ هلإ ال رركي نأ بحتسُي رجفلاو برغملا دعبو «ةرم نيثالثو
 رشع ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل كيرش ال هدحو

 . عيمجلاب رهجيو «تارم
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 ىَلَص هل لا َّنأ : اَهْنَع هللا يضر  َةَشْئاَع ْنَع -(2)

 ءَفَرَصنا اًكَلَق ر اًهمالْعَأ ىلإ َرظنَف مالعا هَل ةصيمخ مخ يف

 يبأ َةَيِناَجِْنَأِب ينوتأو ٍمْهَج يِبأ ىَلِإ هَ تصيمَخب اوُبَهْذا» : لاق

 ."0«يِتآلّص ْنَع انآ ينه اهن ؛مهَج

 ‹بايثلا يف ةالصلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ۳١١(« مقر ءاهملع ىلإ رظنو «مالعأ هل بوث يف ىلص اذإ :باب

 ةهارك :باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسمو «هل ظفللاو

 .(05) مقر «مالعأ هل بوث يف ةالصلا

 )١/ ۲٠١(« يباطخلل «ننسلا ملاعم» :رظنا :ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» «(579 )١/ ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 يوونلل «ملسم حرشا»و ١157(4, /۲) يبطرقلل «مهفملا»و «(589 /0)

 ؛(5؟ /5) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )٥/ ٤۳(«

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(45 /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 ء(١١۲ /؟) بجر نبال «يرابلا حتف»و .«(5094 /۲) راطعلا نبال

 يقارعلل «بيرثتلا حرط»و «(۱۲۹ :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

 «يراقلا ةدمع»و 547(«2 )١/ رجح نبال «يرابلا حتف»و «(۳۷۷ /؟)

 )1١/ ٠١١(. يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(47 /5) ينيعلل

١*٤ 



 اهل ةصيمخب لل يبنلا ىلص» :ةشئاع ثيدح يف هلوقو
 . خلإ 2. . .مالعأ

 ؛هتالص نع هيهلي ام لك بنتجي نأ ناسنإلل يغبني هنأ :هيف

 دجاسملا ةفرخز اوهرك مث نمو «يهلي ءيش هيف يذلا سابللاك
 . كلذ وحنو شوقنلاو طيطختلاب

 . هتالص ىلع سانلا عمجأ ةي يبنلا نأ : هيفو

 بابلا يف ثيدحلا اذه هللا همحر  فلؤملا ركذ ولو

 سأب ال هنأ :اذه ركذب ةبسانملا لعلو ءىلوأ ناكل «عماجلا

 . ركذلا لبق ةالصلا نم غارفلا نيح نم اذه وحن يذلا مالكلاب

OO û 
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 فا ين الصار ب ا

 ىلاعت هللا نم ةمحر وهو ءامهادحإ تقو يف اهتالص : يأ

 . فيفختو

 . بحتسمف «لئاسم ثالث يف الإ زئاج وهو

 عمجلا زوجي هنإف ؛بهاذملا عسوأ هيف دمحأ مامإلا بهذمو

 حيربو «لحّوِلو «بايثلا لبي رطمل طقف ءاشعلاو برغملا نيب

 رصعلاو رهظلا نيبو امهنيب هزّوجيو «ةملظم ةليل يف ةدراب ةديدش

 رقسلا قو مفاد: هند نم اهو «ةقاحتسمللو «نضربل

 .ةعامجلاو ةعمجلا كرت حيبي رذعلو

 )١( «عدبملا» :عجار )١١7 /۲( «فاصنإلا» ءاهدعب امو )۲⁄ ۴۲٤١(

 ءاهدعب امو (۲۳۹ /۲) راجنلا نبال «ىهنلا يلوأ ةنوعم» ءاهدعب امو

 .اهدعب امو (۷ /۲) «عانقلا فاشك»

۳ 



  N00 € 5رو 0

© © 

 لوألا تيدا

 ا

2 

 نع - (۱۲۷)
 ريس رهظ ىلع ناك اذإ رصعلاو رّهظلا ةالص نّيَب ٍرفَّسلا يف عج هد e 1 ا RT 210 e a ل ع ر

 .ءاشيلاو برملا َنْيَب عَمْجَيو

 ئ 3 2 م 0ٌ ه ل نإ

 لَك هللا لوسر ناك :لاق «ساّبع نب ہلا
0 2 

 :باب «ةالصلا ريصقت :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ظفللاو ءاقلعم ء(١١٠٠) مقر ءءاشعلاو برغملا نيب رفسلا يف عمجلا

 نيب عمجلا :باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص :باتك يف ملسمو «هل

 )۷٠١(. مقر «رضحلا يف نيتالصلا

 555(«2 )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» :رظنا :ثيدحلا حرش رداصم *

 نبال «يذوحألا ةضراع»و 75١١(« /۲) يف ربلا دبع نبال (راكذتسالا»و

 ,("0 /۳) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» .( ۴۳ )١/ يبرعلا

 )٥/ ١١6(2 يوونلل «ملسم حرش»و .(07547 /۲) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 48(«2 /۲) :قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١۷ /5) نقلملا نبال «ماكحألا

 حتفاو «(۱۳۱ :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع .:تكنلا»و «(56575 /0)

 ,(5١؟ /۷) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ٥۸١(. /۲) رجح نبال «يرابلا

 .(5515 /۳) يناكوشلل «راطوألا لين»و

٤ 



 نيب عمجبي ةَ هللا لوسر ناك» : سابع نبا ثيدح يف هلوقو

 برغملا نيب عمجيو ءريس رهظ ىلع ناك اذإ رصعلاو رهظلا
 . ريس رهظ ىلع ناك اذإ كلذك : يأ ؛«ءاشعلاو

 «قفرأ هنأل ؛ريس رهظ ىلع ناك اذإ عمجلا بحتسي هنأ : هيفف

 . ريخأتو ميدقت نم هب قفرألا لعف لضفألاو

 يف ماقأ اذإ امك ؛زئاج عمجلاف «كلذك نكي مل اذإ امأو

 E مايأ كلذ لثمو «لزنم

 نكي مل هنأ دروو ءريس رهظ ىلع ناك اذإ الإ عمجي ب نكي مل

 و
 ءاًميدقت ةفرع يف رصعلاو رهظلا نيب عمجلا :اضيأ بحتسيو

E e,ةيرتراا تكنو  

 ؛اًريخأت ءاشعلاو برغملا نيب ةفلدزم يف عمجلا بحتسيو

 الإ ةالصلا ىلع ردقي ال ناسنإلا نأ بلاغلا نألو «ةنسلا ةقفاومل

 . ةفلدزم ىلإ لصو اذإ
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 رفا ةلصلار صاب ب بو

 . مامتإلا نم لضفأ وهو «بحتسم رفسلا يف رصقلا

 . هئزجت مل «متأ ولو «بجي : مهضعب لاقو
 . مامتإلا هركي نكل «هئزجت اهنأ : حيحصلاو

 امأو «عامجإلاب ءرفسلا وهو ءدحاو ببس الإ هل سيلو

 ءرصقت الف ء«ةيئانثلاو ةيثالثلا امأو «ةيعابرلا الإ رصقي الو

 ¥ ب *
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 لوألا تيدا

 لكي للا لوسر ْتْيِحَّص :َلاق مع نب ہلادبع نع )١7١(-
 نامثعو ءَرمعو «ركُب ااو ءنْيَتَعك ر ىلع رفَّسلا ىف ديزي ال ناكف و ر2 ر سر ر مس 0 و 2 م 1

 . كلذ

 :باب «ةالصلا ريصقت :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت #* (1)

 هل ظفللاو ء(١١٠٠) مقر ءاهلبقو تاولصلا ربد رفسلا يف عوطتي مل نم

 :باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص :باتك يف ملسمو «رخأ عضاومو

 .(589) مقر ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص

 ٠١(« /۳) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبطرقلل «مهفملا»و ٠١(. /7) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»

 ةدمع حرشاو «(۱۹۸ )٥/ يوونلل «ملسم حرش»و )۲/ ۰۴۴۰ ۴۳٤(.

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ٠١١(« /۲) قيقد نبال «ماكحألا

 ,(551/ /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 424٠ /5) نقلملا

 نبال «يرابلا حتف»و ١۳۳(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

 «راطوألا لين»و ١554(« /1) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و 0٥۷۸(. /۲) رجح

 ۲٤٤(. /۳) يناكوشلل



 ناكف لَك هللا لوسر تبحص» :رمع نبا ثيدح يف هلوق

 نامثعو ءرمعو ءركب ابأو «نيتعكر ىلع رفسلا يف ديزي ال
 . نیتعکر ىلع نوديزي ال : يأ ؛ «كلذك

 هذهو «هدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو للي هتنس هذهو

 ةنظم رفسلا نأل ؛هدابع ىلع فيفختو ةصخرو «هللا نم ةمعن

 :ةفشملا

 عمجلا زوجي لب «نيموي ةدم رفسلل طرتشي ال هنأ : حيحصلاو

 هدعب نم هؤافلخو هيي يبنلا ناكو ءارفس ىمسي ام لك يف رصقلاو

 نأ ةكم لهأ اورمأي ملو «ءنورصقيو «ىنم يف سانلاب نولصي

 «مارحلا دجسملا يف ةكم سفن يف مامتإلاب مهرمأ امنإو ءاومتي

 . «رفَس موق انإف ؛اومتأ !ةكم لهأ اي» :لاقف

1000 
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 .اهيف سانلا عامتجال ؛كلذب تيمس

 هدابعل عامتجالا عرش ىلاعت هللا نإف ؛ةرهاظ اهيف ةمكحلاو

 اذهو «سمخلا تاولصلل تارم سمخ موي لك يف مهتدابع يف
 .دحاو دجسم يف ةراح لك لهآ عمتجي هنأل ؛ عامتجالا لقأ

 عوبسألا يف دحاو دجسم يف دلب لهأ لكل عامتجالا عرش مث

 . ةعمجلا ةالصل ةرم

 . ةجاح ريغ نم دحاو دلب يف عمجلا ددعت زوجي الو

 كسانم يف عامتجالا عرشو «نيديعلا يف عامتجالا عرشو

 . جحلا

 : ميظع ءيش حلاصملا نم عامتجالا يفو

 «عامتجالاب رجألا ةدايز نم ضعب نم مهضعبل لصحي ام :اهنم

 لهاجلا ملعت لصحيو «بولقلا فيلأت عامتجالاب لصحيف :اضيأو

 . ةوعدلا ةباجإ بابسأ نم وهو «ملاعلا نم

51١ 
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 اَمَنِإ م :َلاَقَ ءسال ىلع لنآ هِتَالَص رخآ ْنِم

 يټ )و «يب اوّمت .©0(ىتالَص اوُمِلَعَتلَو ءىبا هنأ ؛اذَه ُتْعَبَص

e اهْيَلَع ee ا اطا ف ءاهيلع وهو عكر مث ءاهيلع ء ربك مٹ ءاهيلع ىلص : ظفل يفو 

et I & ىرقؤهقلا لر مث”". 

 )١( « ةبطخلا :باب «ةعمجلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت

 «ةالصلا عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسمو «(410) مقر «ربنملا ىلع

 مقر «ةالصلا يف نيتوطخلاو ةوطخلا زاوج : باب )055(.

 مقر «ربنملا ىلع ةبطخلا : باب «ةعمجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (؟) )416(«

 * يباطخلل «ننسلا ملاعم» :رظنا : ثيدحلا حرش رداصم )١/ 0018417 =
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 ربنم يف لاجر ىرامت» :لهس ثيدح يف هلوقو

 : لهس لاقف» «مهنيب اميف اوثحابت : يأ ؛خلإ 2. . . ب هللا لوسر

 لمتحيو «ةفورعملا : ءافرطلاب دارملا نأ لمتحي :«ةباغلا ءافرط نم

 «ةباغلا لثأ نم :تاياورلا ضعب يف امك ؛لثألا :اهب دارملا نأ

 برق فورعم عضوم :ةباغلاو «ءافرط : لثألا ىمسي مهضعبو

 . برغلا ةهج نم ةنيدملا

 سانلا ربكو ءربكف ماق ةي هللا لوسر تيأر دقلو» : هلوقو

 .خلإ 2١ . .ربنملا ىلع وهو «هءارو

 : دئاوف هيف

 «مالعإلا يف غلبأ هنأل ؛ةبطخلل ربنملا ذاختا بابحتسا : اهنم

 ءيش ىلع ربنملا هل عنصي نأ لبق بطخي هب هللا لوسر ناكو

 يف ةلخن عذج ىلع بطخي ام اًبلاغو ءاهوحن وأ ةاصح نم عفترم

 َح «هيلع ماقو «ربنملا ذختا امل هنأ :درو اذهلو للك هدجسم

 لزنف ‹ هللا لوسر هدقفل كلذو «ةباحصلا هعمس ىئح عذجلا

 يبطرقلل «مهفملا»و ٤۷۷(. /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و =

 «ماكحألا ةدمع حرش»و ء(۴۳ /0) يوونلل «ملسم حرش»و «(15 /؟)

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 22٠١7 /۲) قيقد نبال

 حتف»و 51١(2 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )5/ ١١١(.

 ۳4V)» /۲( رجح نبال «يرابلا:حتف»و EY)» /0( بجر نبال «يرابلا

 75١5(. /5) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

<1۳ 



 «نكس ىتح يبصلا دهدهي امك هدهدهي لعجو یب هللا لوسر
 . ةميظعلا ةزجعملا هيفف

 .اًمئاق ةبطخلا بابحتسا : اهنمو

 ةالصلا ةحلصم نم يتلا ةكرحلا نأ :- مدقت امك - اهنمو

 «داعو ءربنملا نم لزن هنأل ؛ةعورشم تناك امبر لب ءاهب سأب ال

 . غرف نأ ىلإ لزن مث
 نم ةحلصمل نيمومأملا نع مامإلا عافتراب سأب ال هنأ :اهنمو

 . نيمومأملا نع هعافترا نع يهنلا تبث دقف ءالإو «هوحنو ميلعت

 ءرضي ال ريسيلا عافترالا نأ ىلع ثيدحلا اذه مهضعب لمحو

 الإ هنع ىهني هنأ ؛حصأ لوألا لمحملاو ءرضي هنأ : حيحصلاو

 اهيأ» :لاقف «كلذب هلعف للعو ءب يبنلا هرسف اذهلو «ةحلصمل

 يفو ««يتالص اوملعتلو «يب اومتأتل ؛اذه ثعنص امنإ !سانلا

 ةه خو ةف ذه

 «هلعف هنع ًالعف ةباحصلا لقن اذإف «ةودق هلاعفأ لك نأ : هيفو

 : ثيداحألا ضعب يفو «هتالص ملعتب رمأ هنأل ؛هب رمألاك وهف

 . «يلصأ ينومتيأر امك اولص»

 . هتالص ىلع سانلا عمجأ هنأ : هيفو

¥ ¥ * 
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 يناثلا ْثْيَحلا

 ت
 نأ :- اًمُهْنَع هللا يضر  َرَمع نب لادْبَع نع - )1١( ٠

 ها رو 6< ت قا ا و a 0 ل 7 2

 . '«لستغیلف .ةعمجلا مكنم ءاَج ْنَم» :لاق لكي هللا لوسر

(010 

 .«لستغيلف «ةعمجلا مكنم ءاج نم» :رمع نبا ثيدح يف هلوقو

 لضف :باب «ةعمجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت #*
 مقر «ةعمجلا :باتك لوأ يف ملسمو «(۸۳۷) مقر «ةعمجلا موي لسغلا

.(A€€( 

 ١۷(« /؟) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يضاقلل «ملعملا لامكإ»و 758١(« /۲) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و

 «ملسم حرشا»و ء(۷۸٤ /۲) يبطرقلل «مهفملا»و «(۲۳۲ /۳) ضايع

 ء(۹٠٠ /؟) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشا»و ٠۳١(.« /5) يوونلل

 يف ةدعلا»و ١77(«2 /5) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 بجر نبال «يرابلا حتفاو 5154(2 /؟) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش

 نبال «يرابلا حتف»و ١905(« /۳) يقارعلل «بيرثتلا حرط»و 0073037 7)

 «راطوألا لين»و ١55(« /5) «ينيعلل يراقلا ةدمع»و ,(7 01 /۲) رجح

 .(۲۹۰ /۱) يناكوشلل

1٥ 



 : نيلوق ىلع ؟بحتسم وأ «بجاو وه لهو
 خسو هب نم ىلع الإ ءادذج دكأتم بحتسم هنأ : حيحصلا

 . بجي هنإف ؛ ةهيرك ةحئارو

 هنألو «ثيدحلا اذه مومعل ؛اقلطم بجي :مهضعب لاقو

 .«ملتحم لك ىلع بجاو ةعمجلا لسغ» : لاق هنأ هنع تبث

 ًاضوت نم» :لاق هنأ هنع تبث هنأل ؛بحتسي :نورخآ لاقو

 .«لضفأ لسغلاف «لستغا نمو «تمعنو اهبف «ةعمجلا موي

 . مدقت امك ليصفتلا : حيحصلاو

 :لَك هلوق ببس نإ :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق اذهلو

 مكنم ءاج نم :هلوقو «"«ملتحم لك ىلع بجاو ةعمجلا لسغ»

 ناكو «فرح باحصأ اوناك مو ةباحصلا نأ : «لستغيلف «ةعمجلا

 نم خسو مهيفو نوتأي اوناك اذهلف ءدحاو بوث الإ هل سيل مهدحأ
 ةحئارلا مهنم دجو امل ؛لسغلا ىلإ مهدشرأف «لامعألاو قرعلا

 ةحئار وأ خسو هب [نم] ىلع بجي هنأ : حيحصلاف «ةهوركملا

 .ب هللا همحر لاق امك وأ «یھتنا .هريغل بحتسيو «ةهيرك

 . فيصلاو ءاتشلا يف ماع اذهو

 ديعس يبأ دنسم «نيرثكملا دنسم يقاب :يف دمحأ ظفللا اذهب هجرخأ )١(

 .«نيحيحصلا» يف هوحنب وهو ءرخأ عضاومو «(5 /7) يردخلا

 ؛(0708 ۳١۷« /۲۱) «یواتفلا عومجم» : يف ةعمجلا لسغ ىلع مالكلا رظنا (۲)

 ١7(. :ص) يلعبلل «تارايتخالا»

۹٦ 



 جر َءاَج :َلاَق هه شایع نب رباج ْنَع - )1١(
 «(؟نالف اي تّيلص» :لاقف .ةعمجلا موي سانلا ٌبطختي كي درع و E < مع مم ا 3 ال و 00

<2 2 

 ."0«نْيتعْكَر عكراق مق» :َلاَق آل :َلاَ

 ىأر اذإ :باب «ةعمجلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 «(۸۸۸) مقر «نيتعكر يلصي نأ هرمأ «بطخي وهو ءاج ًالجر مامإلا

 «(416) مقر «بطخي مامإلاو ةيحتلا :باب «ةعمجلا :باتك يف ملسمو

 . (؟تيلص» لدب «؟تيلصأ» امهدنع عقوو

 .«(594 )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم »

 يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(۲۹۸ /۲) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و

 «ملسم حرشاو 0١7(2. /۲) يبطرقلل «مهفملا»و «(۲۷۸ /”) ضايع

 ١١١(« /؟) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و ١١(. /5) يوونلل

 ةدعلا»و )٤/ ١7(« نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 يقارعلل «بيرثتلا حرط»و «(51717 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف

 «يراقلا ةدمعاو 5١7(«. /۲) رجح نبال «يرابلا حتفاو )/ 2١8١(.«

 «راطوألا لين»و 0١(« /7) يناعنصلل «مالسلا لبس»و 77٠١(«: /”7) ينيعلل

 . 7١5 /7) يناكوشلل

1۷ 



 .2''"«نيتعكر لصف» : ةياور يفو 0 .ةةي ا “ا ف

 «بطخي مامإلاو ءاج نم :باب «ةعمجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 :باب «ةعمجلا :باتك يف ملسمو «(889) مقر «نيتفيفخ نيتعكر ىلص

 .(4ا6) مقر «بطخي مامإلاو ةيحتلا

 ىنثم عوطتلا يف ءاج ام :باب «عوطتلا :باتك يف يراخبلا هجرخأو
 ةيحتلا يف :باب ءةعمجلا :باتك يف ملسمو )١1١١(. مقر «ىنثم

 . ةفلتخم ظافلأو قرط نم ء(٥۸۷) مقر «بطخي مامإلاو

 ء(٤۲۹ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(۲۹۸ /۲) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و

 «ملسم حرشا»و ٥١١(« /۲) يبطرقلل «مهفملا»و «(۲۷۸ /۳) ضايع

 ء(١١١ /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و ١75(«2 /5) يوونلل

 «بيرثتلا حرط»و «51/7(2 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 ةدمعاو 5(٠2ا/ /۲) رجح نبال «يرابلا حتفاو ١8١(«2 /”) يقارعلل

 لين»و 0١(« /۲) يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(770 /7) ينيعلل «يراقلا

 . 7١5 /7) يناكوشلل «راطوألا
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 1 Es 2 رر سرو 2
 ."”سولْجب اًمُهَنْيَب لصفي « ٌمِئاق وهو ِنْيَتَبطخ

 «ماكحألا ةدمع حرش» يف ديعلا قيقد نبا لاق :ثيدحلا جيرخت * )١(

 «هحيحصت دارأ نمف ؛«نيحيحصلا» يف ظفللا اذهب هيلع فقأ مل )5/١١(:

 بحاص لفغو ٤٠٦(« /۲) «حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاق .هزاربإ هيلعف

 يف ةدعلا» يف راطعلا نبا برغأو . نيحيحصلل ظفللا اذه ازعف ««ةدمعلا»

 «ةرمس نب رباج ةياور نم ثيدحلا اذه لعجف 58٠١(«2 /؟) «ةدمعلا حرش

 نب رباج ةمجرت قاس مث !؟«ملسم حيحص» يف نيبم وه اذك :لاق مث

 اًبقعم ١15(« :ص) «ةدمعلا ىلع تكنلا» يف يشكرزلا لاق . ه4 ةرمس

 «هتياور نم ةدمعلا يف عقي مل ؟بيجع وهو :راطعلا نبا هركذ ام ىلع

 يف نقلملا نبا لاق اذكو .ىهتنا «ملسم دارفأ نم هنأل ؛كلذ نكمي الو

 ١5١(. /5) «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»

 ١١7(« /؟) قيقد نبال «ةدمعلا حرش» :رظنا : ثيدحلا حرش رداصم *

 يف ةدعلا»و ء(۱۳۹ )٤/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و 58٠(« ⁄۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش

 ((555 /7) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :رظناو ٠١١(« :ص)

 = ؛((559/5١) يوونلل «ملسم حرش»و 0٠07(« /۲) يبطرقلل «مهفملا»و

2۹ 



 سانلا بطخي هك يبنلاو لجر ءاج» :رباج ثيدح يف هلوقو

 : دئاوف هيف

 لاحلا هذه يف ىتح طقست ال هنأو «دجسملا ةيحت دكأت : اهنم

 . تاصنإلا اهيف عرش يتلا

 . فيفخلا سولجلاب طقست ال اهنأ : اهنمو

 ممالك :بطخي مامإلاو مالكلا نع يهنلا نم ىنثتسي هنأ : اهنمو

 .هملكي نمو .مامإلا

 ىأر اذإ ركنملا نع ىهنيو «فورعملاب رمأي مامإلا نأ :اهنمو
 . هتبطخ يف ىضم «غرف اذإف «هتبطخ هيلع كلذ عطقي الو «كلذ

 اذهلو «ةعمجلا ةالصل طرش يهو «ةبطخلا ةيعورشم :اهنمو

 نيملسملا لمع لزي ملو .هدعب نم هؤافلخو وَ اهلعف ىلع مواد

 بطخي ئ يبنلا ناك» :رمع نبا ثيدح ىف لاق اذهلو «كلذ ىلع

 «ةعمجلا ةالصل نيتبطخ مدقت طارتشا ىلع نوملسملا عمجأ

 .ىوقتلاب رمألاو «سانلا ريكذتو «ظعولا :اهطرش نم نأ ىلع اوقفتاو

 طرتشي دمحأ مامإلا بهذمف ؛طرشلا اذه ىوس اميف اوفلتخاو

 2284 /”) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و 6ك /۲) رجح نبال «يرابلا حتف»و =

 ١۲۹(. /۳) يناكوشلل «راطوألا لين»و

 فرح



 ءهللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا دمح :- مدقت ام عم  امهل

 . ”ىلاعت هللا باتك نم ةيآ ةءارقو

 . غلبأ هنأل ؛اًمتاق ةبطخلا ةيعورشم : هيفو

 . سولجب امهنيب لصفلا بحتسي هنأ : هيفو

 «نيديعلاو «ةعمجلا يتبطخك ؛ةمزال : لع هبطخ تناكو

 . كلذ وحنو

 «مهبطخو سانلا عمج «كلذ بجوي رمأ ثدح اذإف ؛ةضراعو

 بغرأ هنأل ؛ةبطخلا رصقي امهوحنو ةعمجلا يتبطخ يف ناكو

 .مزاللا ردقبف «ضراوعلا امأو «مهل ظفحأو «سانلل

 يلوأ بلاطم» YY)» 7۲( «عانقلا فاشك) ٠68( /۲) «عورفلا» : عجار قرد

 . (۷۷۳ )١/ «ىهنلا
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 سما ترحل

 9 س ا يق رم ا ا

 تلق اذإ» : لاق هلك هللا ل وسر نأ : هي ةرئره ىبأ ْنَع (۳)
 ص نا يعم 2 0 71 0 72 ا

 .'«توغل دقف ‹بطخب ماَمِإلاَو .ةعمجلا موي «ٌتصنأ : كبحاصل

 تصنأ : كبحاصل تلق اذإ) :ةريره يبأ ثيدح يف هلوقو

 .«توغل دقف .بطخي مامإلاو .ةعمجلا موي

 تاصنإلا :باب «ةعمجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 «ةعمجلا :باتك يف ملسمو )۸۹٩۲(« مقر «بطخي مامإلاو ةعمجلا موي

 )801١(. مقر «ةبطخلا يف ةعمجلا موي تاصنإلا : باب

 ةضراع»و 7١(« /5؟) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» : ثيدحلا حرش رداصم ٭

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و 2070١ /۲) يبرعلا نبال «يذوحألا

 «ماكحألا ةدمع حرشاو «(۱۳۷ /57 يوونلل «ملسم حرش»و )۳/ ۲٤۲(«

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١١5(«. /۲) قيقد نبال

 حتفاو «(587 /5؟) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )5/ ٠٤١(«

 ء(۱۹۱ /7) يقارعلل «بيرثتلا حرط»و ٤٩۹١(« /0) بجر نبال «يرابلا

 .(579 /5) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و 5١5(«: /۲) رجح نبال «يرابلا حتف»و

 . 5*0 /۳) يناكوشلل «راطوألا لين»و
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 هنأل ؛ةلاحلا هذه يف مالكلا ميرحتو «تاصنإلا بوجو : هيف

 غرافلا مالكلاف «راكنإلا وه يذلا فورعملاب رمألا نع ىهن اذإ

 . «هل ةعمج الف ءاغل نمو» : ثيداحألا ضعب يفو «ىلوأ

 .هملكي نمو ءمامإلا :- مدقت امك - كلذ نم ىنثتسيو

 نأ سأب ال هنإف دعبل ؛ةبطخلا عمسي ال يذلا :اضيأ ىنثتسيو

 ؛هعمسي ال ناك اذإ ركذلاو ةءارقلاب لاغتشالا هل ىلوألاو «ملكتي

 نمكف «هوحنو شرطل مامإلا عمسي ال نم امأو «شرطل ال «دعبل
 . هبناج ىلإ يذلا لغشي هنأل ؛هعمسي

 الب يبنلا ىلع ةالصلاو «لاؤسلاو ركذلاب مامإلا ةبواجم امأو

 .لاحلا هذه يف هوركم كلذب رهجلاف «كلذ وحنو

 نع اًديعب مهدحأ ناك اذإ توكسلا نم لاهجلا لعفي ام امأو

 سيل اذهف «ةالصلا ةءارق وأ «ةبطخلا لاح يف هعمسي ال «مامإلا

 .ةءارقلاو ركذلاب لاغتشالا :هل ىلوألاو ء[اعورشم]

 :رهاظلاو ءءاعدلا يف بيطخلا عرش اذإ مالكلا مهضعب زوجو

 .ماع ثيدحلاو «ةبطخلا ىمسم هلمشي هنأل ؛ مرحي هنأ
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 نَم» : لاق ل هللا لوس ن : لظ ةرئره يبأ ْنَع - )۱۳4(
 ر يي 7 :a ت

 َةَنَدَي بوق امّتأكف «ىلوألا ةعاكللا يف حار مث ءةَعُمُجلا موي لسا

 ٍةعاّسلا يف حار ْنَمَو «ةرقب َبّرق ق اَمَنَأَكَف يناثلا ٍةعاّسلا يف حار ْنَمَو

 َةَعِباَّرلا ٍةعاّسلا يف حار ْنَمَو َنَرْكَأ اشبك بدق اَمَنَأَكَف دبا
 ا ت

 تو ق اًمّنَأَكَف ءةَسماخلا ةعاَسلا يف حار نَمو ءةَجاَجَم بق امنأكف

 . .90 ألا َنوُعِمَْسَي ةكئالملا ترَضَح اإلا جرح ذو ضن

 لضف :باب «ةعمجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 : باب «ةعمجلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو ء(١٤۸) مقر «ةعمجلا

 ةعمجلا موي لستغا نم» :امهيفو )۸٥١( مقر «ةعمجلا موي كاوسلاو بيطلا

 . «ةبانجلا لسغ
 «راكذتسالا»و ء(۱۰۹ /۱) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(١۲۸ /؟) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(5 /؟) ربلا دبع نبال

 يبطرقلل «مهفملا»و ء(۲۳۸ /7) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 «ماكحألا ةدمع حرشا»و ٠١١(« /5) يوونلل «ملسم حرشا»و ٤۸٤(« /؟)

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(6١١./؟) قيقد نبال

 = 1۸٤(« /؟) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )/١6١(.«

٤ 



 حار مث «ةعمجلا موي لستغا نم» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوق

 . خلإ 2١ . .ةندب برق امنأكف «ىلوألا ةعاسلا يف

 «بهذ : ىنعمب «حاراو «مدقتلاو لاستغالا ىلع ٌبترم اذه يف هيف

 «لاوزلا دعب باهذلا : يأ ؛ حاورلا نم هنأ مهضعب معز امك ال

 «حار» نأ حيحصلاو ءاذج ةليلق تاعاسلا هذه نوكت اذه ىلعف

 لباقم راهنلا رخآ وه يذلا حاورلا : ىنعمبو «بهذ : ىنعمب لمعتست
 1 .٠ و

 .هلوأ وه يذلا ّرّدعلا

 ‹رجفلا عولط نم : ليقف «تاعاسلا هذه لوأ ىف فلتخاو

 عولط دعب ناسنإلا نأل ؛ حيحصلا وهو «سمشلا عولط نم : ليقو

 نم نوكي امك راهنلا لوأ نألو ءرجفلا ةالصل يعسلاب رومأم رجفلا

 نم تاعاسلا هذه ردقتف ‹سمشلا عولط نم نوكي رجفلا عولط

 .رصقت ًانايحأو .لوطت انايحأف «مامإلا جورخ ىلإ سمشلا عولط

 ءاذه مرح نمو . مدقتو « لستغا نمل ميظعلا لضفلا : هيفو

 برقي مل اذإو «ةرم عوبسألا يف هنأل ؛ةقشم هيف سيلو «مرح دقف

 شبك نم لقأ الف ءاهبرقي مل نإو «ةرقب نم لقأ الف «ةندب ناسنإلا

 يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ۳٤۹(« /0) بجر نبال «يرابلا حتفاو =

 نبال «يرابلا حتف»و ١59(« /۳) يقارعلل «بيرثتلا حرط»و ٠۳۷(« : ص)

 «راطوألا لين»و ١7١(« /5) ينيعلل «يراقلا ةدمعاو ۳١١(« /۲) رجح

 .(۲۹۲ /۳) يناكوشلل

{Yo 



 . لضفألا ُبلاغلا هنأل ؛نرقألا صخو «نرقأ

 ؛ «ركذلا نوعمتسي ةكئالملا ترضح .مامإلا جرخ اذإف» : هلوقو

 . ميظعلا باوثلا [مرح] هنإف «كلذ دعب ءاج نم : يأ

 امك ؛ةظفحلا ريغ مهو «لمعلا اذهب نولكوم ةكئالملا ءالؤهو

 باوبأ ىلع نودعقي ةعمج لك يف مهنأ :ثيداحألا ضعب يف

 .لوألاف لوألا نوبتكي عماوجلا

 (هيبنت)

 هذه يف ءاج نمل باوثلاو ءرخآو طسوأو لوأ اهل ةعاسلا

 وهف ءاهلوأ يف ءاج نم نأ ةرورضلاب مولعملا نم نكلو «ةعاسلا

 لضفأ وهف ءاهطسو يف ءاج نمو ءاهطسو يف ءاج نمم لضفأ
 .لوألاف لوألا نوبتكي مهنأ :اذه رسفيو ءاهرخآ يف ءاج نمم

* ¥ ¥ 
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 -ةرَجشلا باَحضآ نِ اكو - عوكألا ين نْب َةَمَلَس ْنَع (۱۳)

 َسْيَلَو ءُفِرَصنن م ٠ ممل مَ 1 يلا عت کھ لاق

n 30 مب“ نإ اح 55 0 2 ے2  

 «ٌسْمشلا ِتلاَز اذإ ب هللا 520039 0
2 

 ."”ءيفلا عتق عجزت مث

 ةوزغ :باب «يزاغملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )۱(

 ةعمجلا ةالص :باب «ةعمجلا :باتك يف ملسمو )۳۹۳١(« مقر «ةيبيدحلا

 .(855) مقر ءسمشلا لوزت نيح

 . نيح ةعمجلا ةالص :باب ءةعمجلا :باتك يف )07١/87٠6« ملسم هجرخأ (؟)

 تقو ىف :باب «ةالصلا :باتك ىف )١١١7(., هجام نباو «سمشلا لوزت

 ۰ اا
 ٠٠٤(« /۳) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ١58(( /5) يوونلل «ملسم حرشاو ٤۹١(« /۲) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١١8(« /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 = راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(178 /6) نقلملا نبال «ماكحألا

¥ 



 . «  ةرجشلا باحصأ نم ناكو  عوكألا نب ةملس نع» : هلوق

 نم اًتعن وأ «هتافص نم ةفص يوارلا ركذ دعب نوركذي ام اًريثك

 هنأل كلذو «كلذ وحنو ««ردب باحصأ نم» :نولوقي امك ؛هتوعن

 ةباحصلاو «نينمؤملا هدابعو هلوسرو هللا ةبحم ناسنإلا ىلع بجي
 نأ ناسنإلل يغبنيو «ةتوافتم مهتاقبطو «نينمؤملا نم مهريغك

 ماق امل ّنمؤملا بحيف «ىلاعت هلل هتبحم نوكتف «مهلاوحأ يعاري

 «ةبحم مظعأ ناك ءاناميإ مظْعَأ نمؤملا ناك املكف «ناميإلا نم هب

 .اصوصخ مهصاوخو ءاّمومع نينمؤملا بجيف
 . خلإ 2١ . .ةعمجلا لك هللا لوسر عم يلصن انك» :هلوقو

 لوزت نأ نيح نم ةعمجلا يلصُي هنأ لَك هتداع ناك هنأ : هيف

 . كلذ ةيعورشم يف ءاملعلا نيب فالخ الو «سمشلا

 ؟ال مأ «لاوزلا لبق اهلعف زوجي له :اوفلتخاو

 بهذمو «”رهظلا تقوك اهتقو لوأ نأ :ةثالثلا ةمئألا بهذم

 اهلعف زوجيف «ديعلا ةالصك اهتقو لوأ نأ :- هللا همحر  دمحأ مامإلا

 «يراقلا ةدمع»و 55٠(« /۷) رجح نبال «يرابلا حتفاو .(091/5) =

 «راطوألا ليناو «(50 /۲) يناعنصلل «مالسلا لبس»و ء(١۲۲ /۱۷) ينيعلل

 . 0718 /7) يناكوشلل

 )١( «عئانصلا عئادب» :عجار )١/ 558.759(« «ةرينلا ةرهوجلا» )١/ ۸٩۹(ء

 «بلاطملا ىنسأ» ء(۷۳ /7) «يشرخلا حرش» «(7//011) «ليلكإلاو جاتلا»

 )۲٤۷ /۱(« «جاتحملا ةفحت» )۲/ 5١19(.

۸ 



 ءافلخلا نع كلذ درو دقو .سمشلا عافترا دعبو .لاوزلا لبق

 . حيحصلا وهو «نيدشارلا

 لاوزلا لبق اهلعف هركي : هللا همحر  دمحأ مامإلا لاق نكل

 الف «ةجاحل امأو «لاوزلا دعب اهلعف هيي هتداع نأل ؛“ةجاح ريغل

 ولو «هيف نولصي ٌلظ مث الو «فيصلا يف اوناك اذإ امك «هركي
 ءٌبلط مث ناك اذإ امكو «سمشلا "”مهتفلك «لاوزلا ىلإ اهورخأ

 .كلذ وحنو ءوزغ وأ

 عرشي سمشلا لوزت نأ نيح نم لب ءاهرخؤي نكي مل هنأ : هيفو

 مهناطيح تناكو «- مدقت امك  ةريصق هَ ةبطخ تناكو «ةبطخلا يف

 فالخ الو «ةريصق دحاو فقس ىلع رجح متينبأ نأل ؛ةليوط تسيل

 .رهظلا تقو رخآ اهتقو رخآ نأ يف ءاملعلا نيب

 «تقولا :اهطرش نمو ءرهظلا نع ًالدب تسيل «ةلقتسم يهو

 «عانقلا فاشك» .(770 /۲) «فاصنإلا» .(77 /۲) «عورفلا» :عجار )١(

 .(؟ 0/١

 هراتخاو «لاوزلا دعب اهتقو لوأ :هنعو» :(77/6 /7) «فاصنإلا» ىف لاق (۲)

 «عبرملا ضورلا» ء(١۷ /7) «ينغملا» :اضيأرظناو .«لضفألا وهو «يرجآلا

 71١17( /۱) «ىهتنملا حرش» «(78/ )١/ يتوهبلل

 : ءاسنخلا تلاق «ةقشم : يأ ؛هفلك هيف ام مازلإ :ةغللا يف فيلكتلا (۳)

 ادلوم مهرغصأ ناك نإو مهبانام موقلا هفلكي

 .(55 )١/ «رظانلا ةضور»

۹ 



 ءارهظ اهنوضقي نكل ءاهتفص ىلع ضقت مل ءاهتقو تاف اذإف

 نم لقأ مامإلا عم كردأ نمف ؛ةلماك ةعكر كاردإب الإ كردت الو

 . تتاف اذإ اهنع لدب رهظلاف ءارهظ اهاضق «ةعكر

 فرح



 :١ يف أرقي هلك لا ناك : لاق ءا ةَرْئَرُه يبأ نع -(15)

 ؛[؟ ١ :ةدجسلا]€ لرب ل ملا :ٍةَعُمْجلا مر ْوَي رجفلا : ةَالَص
 ر

 . 2061 :ناسنإلا]€ ننال َلَع قاله : و

 أرقي ام :باب «ةعمجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ؛ةعمجلا :باتك يف ملسمو )۸١١(« مقر ءةعمجلا موي رجفلا ةالص يف

 .هل ظفللاو «(8580) مقر «ةعمجلا موي يف أرقي ام : باب

 ء(٤۲۸ /۳) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ١17(( /5) يوونلل «ملسم حرش»و ٠١٠١(« /۲) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١١9(« /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ١87(« /5) نقلملا نبال «ماكحألا

 نبال «يرابلا حتفاو «(۳۸۲ /0) بجر نبال «يرابلا حتف»و »)14۲ /0)

 «مالسلا لبس»و ١85(«2 /5) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ,(778 /۲) رجح

 ٤١(. /۳) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(۱۷۷ )١/ يناعنصلل

 «ةعمجلا :باب رخآ يف ديعلا قيقد نبا مامإلا دنع ثيدحلا اذه عقو : هيبنت *

 ةدعلا» يف راطعلا نبا هعبتو «بابلا لوأ يف «ه دعس نب لهس ثيدحو
 . «هحرش» يف يهكافلا هدروأ اذكو ءاذه ىلع «ةدمعلا حرش يف

1 



 ةالص يف أرقي اي يبنلا ناك» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوقو

 . «ناسنإلا ىلع ىتأ لهو «ةدجسلا ليزنت لا :ةعمجلا موي رجفلا

 يف نوكي امو ناك ام ىلع اتوتحا امهنأل ؛مويلا كلذل امهتبسانمل

 نبا قلخ أدبم اتنمضت امهنأل ؛ ركذي ءيشلاب ءيشلاف «ةعمجلا موي

 يف ةمايقلا موقت كلذكو «ةعمجلا موي يف ناك هقلخو «هداعمو مدآ

 ضعب نظي امك سیلو «مويلا كلذ يف امهتءارق بسانف «ةعمجلا موي

 .ةدجسلا لجأل امهتءارق نأ ماوعلا

 نظي ثيحب ؛امهتءارق ىلع موادي ال نأ بحتسيو :ءاملعلا لاق

 .ةنس امهلعف نوكيف «نايحألا ضعب امهكرت بحتسيف ءامهبوجو

 لضفأ هريصي ام لوضفملل ضرعي دقف «ةنس ىنعملا اذهل امهكرتو

 «ةنس هنأ ملعيل ؛انايحأ هوحنو تونقلا كرت بحتسي امك «هريغ نم

 . ملعأ هللاو

 فض



» 

 ملو «رركتيو دوعي هنأل ؛اًديع يمس «نيديعلا باب» :هلوق

 موي نوذختي مهو «ةعاسلا موقت نأ ىلإو «مدآ نم سانلا لزي

 رافكلا دايعأ نكلو ءرورسلاو حرفلل ديعلا لصأو .رورسلاو حرفلل

 لكأت امك نولكأي ؛ مئاهبلا ةلزنمب مهنأل ؛طقف رورسلاو حرفلل

 نينمؤملا ىلع هتنمو هللا لضف نم نكلو «مهل ىوثم رانلاو «ماعنألا

 . مهيلع هتنمو هلضفو ىلاعت هللا ةدابعب حرف هنأل ؛ ةدابع مهديع لعج

 هب مهيلع َّنَم ام ىلع هلل اوركشيل ؛رطفلا ديع مهل عرشف

 مهل عرشو «هوربكيلو «ةدعلا لامكإو «همايقو ناضمر مايص نم

 ؛ماعنألا ةميهبو «جحلا نم هب نم ام ىلع هللا اوركشيل ؛رحنلا ديع

 لاق امك «.هللا ةدابع يف حرف هنأل ؛ةدابع مهديع يف مهحرفف

 مم ريح وه أوحرفيف َكِلَذَف هيمو هللا ٍلْصْفِب لق # :ىلاعت
 . oA] : :سنوي]# نعم ت

 ءىحضألاو ءرطفلا :امهو «ماعلا اديع : نيديعلاب دارملاو

 ةرفرإ



 عرشو «مالسإلا ناكرأ نم نيميظعلا نينكرلا نيذه دعب اعرشو

 .امهلضفل ؛ عامتجالا امهل

 : تاعامتجا ةدع سانلل هللا عرش دقو

 . جحلاك كلذو «ةرم ماعلا يف عامتجا :اهنم

 . نيديعلا يف كلذو «نيترم ماعلا يف عامتجا :اهنمو

 . عمجلا يف كلذو «ةرم عوبسأ لك يف عامتجا :اهنمو

 يف كلذو «تارم سمخ ةليلو موي لك يف عامتجا :اهنمو

 . سمخلا تاولصلا

 : ةديدع دئاوفل تادابعلا هذهل عامتجالا عرشو

 .نينمؤملا نيب ةدوملاو فيلأتلا لوصح :اهنم

 ةعامجلا ةالص» :درو امك ؛عامتجالاب رجألا ةفعاضم :اهنمو

 اهيلع بترتي امل كلذو ؛«ةجرد نيرشعو عبسب ٌذَفلا ةالص لضفت

 ةدابعلا نم لضفأ يهف «عامتجالا اهل عرش ةدابع لكو «حلاصملا نم

 : عمتجالا اهل ضي ماريتا
 نيملسملا دجت اذهلو «ملاعلا نم لهاجلا ملعت :اهنمو

 .ةالصلا لاوحأ نوفرعي - دمحلا هللو - مهلك مهريبكو مهريغص

 اهل عرش يتلا تادابعلا هذه نأل ؛ نيدلا رئاعش راهظإ :اهنمو

 . نيدلا رئاعش مظعأ نم عامتجالا

<٤ 



 ضرف اهنأ :دمحأ مامإلا بهذمف ؛ديعلا ةالص يف فلتخاو

 اهبو ءدمحأ نع ةياور وهو «نيع ضرف اهنأ روهمجلاو «2"ةيافك
 ؛باوصلا وهو «"”باحصألا نم ةلمجو «مالسإلا خيش لاق

 : ةريثك ةلدأل

 تاوذو ضّيُحلا جورخب رمأ هلك يبنلا نأ :- يتأيس امك  ؛اهنم -

 . تاعامجلا روضح نهتداع نم سيل "[يتاللا] رودخلا

 .ةنس اهنإ : ليقو

 مهلتاق ءدلب ّلهأ اهكرت ول هنأ ىلع اوقفتا مهنإف «لك ىلعو
 . مامإلا

 : ءايشأ يف اهفلاخت نكل «ةعمجلاك يهو

 يف اهلعف بحتسي ديعلاو «دلبلا يف لعفت ةعمجلا نأ :اهنم

 يف اهلعفي ناك هيب هنأل ؛يوبنلا دجسملا يف ىتح «ءارحصلا

 بحتسيف «ةكم : كلذ نم ىنثتسي نكل «ةنيدملا يف وهو «ءارحصلا

 . مارحلا دجسملا يف اهلعف

 )١( /؟)«فاصنإلا» ء(۷١۱۳ /۲) «عورفلا» :عجار ٤١١(.

 جاتلا» ء(۳۲۲ )١/ «قئاقحلا نييبت» )١/ ۲۷١(«. «عئانصلا عئادب» :عجار (؟)

 ينغم» ء(١۹١۱ ء1۸۹4 /۲) «ليلجلا بهاوم» :.(558 /۲) «ليلكإلاو

 1 57١(: /۲) «فاصنإلا» 041(«6 )١/ «جاتحملا

 . يتلان لصألا يف مسُرو «يتاللا (۳)

{o 



 .ديعلا نود ءاهل ىداني ةعمجلا نأ :اهنمو

 ةعمجلا يف مهيلع لبقأ اذإ نيمومأملا ىلع ملسي هنأ :اهنمو

 .ديعلا نود

 نود «ديعلا ىف ةنس اهنيب ركذلاو «دئاوزلا تاريبكتلا :اهنمو

 ش .ةعمجلا

 نم عجري نأ قيرط نم ىتأ نمل ديعلا يف بحتسي هنأ :اهنمو

 .ةعمجلا نود «ىرخأ قيرط

 تقو لوخد ىلإ سمشلا عافترا نم ةعمجلا تقو نأ :اهنمو

 .لاوزلا ليبق ىلإ سمشلا عافترا نم نيديعلا تقوو ءرصعلا

 ءاهتفص ىلع دغلا نم ىضقت ءاهتقو جرخ اذإ ديعلا نأ :اهنمو
 .ارهظ ىلصت لب «ىضقت ال ةعمجلاو

 .ةنس نيديعلا يفو «نكر ةعمجلا يف نيتبطخلا نأ :اهنمو
 مدقت ام ىلع ديعلاو ءاهبوجو ىلع عّمجم ةعمجلا نأ :اهنمو

 . فالخلا نم

 يف اهدعبو اهلبق لفنتلا اهيلإ ىتأ نمل هركي ديعلا نأ :اهنمو

 .اهدعبو اهلبق لفنتلا بحتسي ةعمجلاو ءاهعضوم

 ءةعمجلا امأو «ديعلا ءاسنلا روضح بحتسي هنأ :اهنمو

 . نهل ريخ نهتويبو «روضحلا نم نعنمي ال تاولصلا نم اهريغكف

۳٦“ 



 «دمحلاب حتفت ةعمجلا ةبطخ نأ ىلع اوقفتا مهنأ :اهنمو

 ‹«"ريبكتلاب حتفت اهنأ دمحأ بهذمف ؛ديعلا ةبطخ ىف اوفلتخاو

 «“مالسإلا خيش رايتخا اذهو «دمحلاب حتفت اهنأ : هلعو

 . حيحصلا وهو

 ديعلا يفو «ةالصلا ىلع مدقت ةعمجلا يف ةبطخلا نأ :اهنمو

 :رمع نبا ثيدح يف هلوقب هركذ اذهلو ءةالصلا نع ةبطخلا رخؤت

 . «ةبطخلا لبق نيديعلا نولصي رمعو ءركب وبأو ءب يبنلا ناك»

 .اهدعب امو 57٠١( /7) «فاصنإلا» : عجار )00(

 4Y). 7/۲( «ىواتفلا عومجملا : عجار قفز
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 لولا 5200 00

 ناک :َلاَق « اًمُهْنَع هللا يضر رم نْيُشادبَع نع - (10)

 .٠ةبطُحلا لَ ندا َنوُلَصُي دَمْعَو ءِرْكَب وُبَأَو دك يلا

 ىلإو تقولا كلذ نم كلذ ىلع نيملسملا لمع لزي ملو

 يشملا :باب «نيديعلا e هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 مقر «ةماقإ الو ناذأ ريغب ةبطخلا لبق ةالصلاو ءديعلا ىلإ بوكرلاو

 :باتك لوأ يف ملسمو «(470) مقر ءديعلا دعب ةبطخلا :بابو «.(415)

 .(۸۸۸) مقر «نيديعلا ةالص

 ۳۸١(« /؟) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يضاقلل «ملعملا لامكإ»و «(۳ /7) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و

 (ملسم حرشاو .(078 /۲) يبطرقلل «مهفملا»و 595(2 /۳) ضايع

 ء(١١٠ /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و »٦/ ١75(2 يوونلل

 يف ةدعلا»و ء(١۹١۱ /4) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 بجر نبال «يرابلا حتفاو «44 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش

 «يراقلا ةدمع»و 55١(. /۲) رجح نبال «يرابلا حتف»و ..(9ا/ /ك)

 (راطوالا لين»و ٦١(. ⁄۲) يناعنصلل «مالسلا لبس»و ۲۸١(« /7) ينيعلل

 ۳١١(. /7) يناكوشلل

۳۸ 



 «ةالصلا ىلع ةبطخلا مدق ةيمأ ينب ءارمأ ضعب نأ الإ ءاذه اننامز

 املف «ءيش يف ةنسلا نم سيل «يكولم ضرغل كلذو «كرت مث

 لخد «ةالصلا تغرف اذإف «ةبطخلا روضح هركي سانلا ضعب ىأر
 سانلا ربجنيل ؛ةبطخلا مدق «كلذ ىأر املف «مهوكرتو «سانلا

 «ةباحصلا نمز يف كلذ عقو دق ناكو «ةالصلا لجأل اهروضح ىلع

 جرخ امل اذهلو «نيدشارلا هتافلخو لوسرلا لمع و اونيب اذهلف

 ىلإ - ناورم وهو  نامزلا كلذ يف ةنيدملا ريمأ عم ديعس وبأ

 هبذج «ربنملا دعصي نأ دارأو «ىلصملا لصو املف «ديعلا ىلصم

 كلانه ام كرت دقل :لاقف «ةنسلا اذكه سيل :لاقو «ديعس وبأ

 . ةنسلا فلاخ اميف ريخ ال :ديعس وبأ لاقف «ديعس ابأ اي

 لزي ملو «ةنسلاب لمعو «كرت نأ لمعلا اذه ثبلي مل نكلو

 يف ةنسلا عابتاب الإ سانلل حالص الو ءاذه اننامز ىلإ ةنسلاب لمعلا

 . مهلاوحأ عيمج

¥ ¥ * 
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 َموَي هلك يتلا اَبَطَح :َلاَق هه بزاع ِنْب ِءاربلا ٍنَع -(1)
 r ري ر ر ر ااا ون 027 1 >7 2 7 8 ا 2 °4

 ءاتكسن كَسنو ءاتتالَص ىلص ْنَم» :َلاقَو ةَآلَّصلا َدْعَب ىحضألا
 ت ےس ت ت ےس RATES و روە

 . مل كس الف ةَالَّصلا َلْبَق َكَسن ْنَمَو كسلا َباَصَأ قف

 !وثلا لوُسَر اي :بزاَح نب ءاربلا لاح رايز ن درب وأ لاَ
 1 و e د راس 1 2 i رک 8
 «برشَو ٍلكأ ُمْوَي َمْوَيلا نأ تفَرَعَو ٍقآلَّصلا لبق يِتاش تكّسن ينإ

4 I ن 2 

 «يتاش تځَبذف ٬يِتيب يف ُحَبْذُي ام لوا يتاش نوكت نأ ْتْبَبحَأَو
 :َلاق .«مخل ةاش كتاش» :لاق ءةآلّصلا ّيِنآ نأ لبق تْيذغتو كل ا A E Es م E لا ا

 ي
 يزختفأ «نيتاش ْنِم ىلإ ٌبَحَأ ىه اقاتع اندنِع ْنِإف اهلا َلوُسَر اي 0 8 © 7 4ر 0 0 03 سي ت 0

 معن» : لاق ؟ينع 2 0 .©0(كَدْعَب دَحأ ْنَع يزجت ْنلَو <

 لكألا :باب «نيديعلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * (1)

 «يحاضألا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو «(417؟) مقر ءرحنلا موي

 نع «قرط نم رخأ عضاوم يف هاجرخأو )۱۹١١(« مقر ءاهتقو :باب

 . ةفلتخم ظافلأب ءهب «ءاربلا نع «يبعشلا

 - ةضراع»و «(۲۲۹ /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

55 



 موي لَك يبنلا انبطخ» :بزاع نب ءاربلا ثيدح يف هلوقو

 . خلإ 2. . .انتالص ىلص نم :لاقو «ةالصلا دعب ىحضألا

 .ةالصلا دعب ةبطخلا نأ : هيف

 يف ءاج اذهلو «ةالصلا دعب هنأو «كسنلا ةيعورشم : هيفو

 :ىلاعت لاق امك ؛عضاوملا عيمج يف ةالصلا نع اًرخؤم نآرقلا

 قلص قل :ىلاعت لاق امكو «[۲ :رثوكلا]4ْرَمْناَو كبر لسم

 .[177 :ماعنألا]# َنيِْلَعْلا بر وَر ِقاَمَصَم َىاَيَحَو ىَتْضَو

 ناك ولو «هنع يزجي ال هنأ :ةالصلا لبق حبذ نم نأ :هيفو
 يم

 . الهاج

 نأل ؛كسن ةاش تسيل اهنأو ««محل ةاش كتاش» :هلوقو

 لصألاب هنأ : يأ ؛قئاقعلاو ايادهلاو يحاضألاك ؛كسنلل امإ حبذلا

 يف امك ؛طقف محلل حبذلا نوكي نأ امإو «عبت محللاو «كسنلل

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(٠٠ /7) يبرعلا نبال «يذوحألا =

 يوونلل «ملسم حرش»و ٠١(. /0) يبطرقلل «مهفملا»و .(40* /5)

 مالعإلا»و ١77(«: /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )١١71(«

 («ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١١۲ /5) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 حتف»و ١57(« /5) بجر نبال «يرابلا حتف»و ء(1۹۷ /۲) راطعلا نبال
 VY)» /%« ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ٤٤۸(« /7؟) رجح نبال «يرابلا

 يناكوشلل «راطوألا لين»و «؛ :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

 )6/ 3١١(.

٤١ 



 . حبذلا نم كلذ ريغ

 . مويلا كلذ يف لايعلا ىلع ةعسوتلا بابحتسا : هيفو

 ناسنإلا نأل ؛ةصيصخلا هذهل ؛راين نب ةدرب يبأ لضف :هيفو

 . هلئاضفو هبقانم نم تدع «ةصيصخب صخ اذإ

¥ HH 
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 24 فلانا يلا

 ىَلَص :َلاَق هه َيِلَجَبلا شادْبَع نب ٍبَدْنُج ْنَع - (19)
 يأت لع 007 ا ا ERE و ه ٢ ےہ تال

 لبق حبذ نم» : لاقَو ' حبذ مث «ٌبطخ مث .رخنلا موي اب يبا
 . هه س 0 1 7 9 58

 ماي ْحَبْذَيلَم «َْبْذَي ْمَل ْنَمَو ءاَهئاَكَم ىرخأ ْحَبْذَيلَف ءَيَلَصي ن
 1 (2ُسا

 ١ :E - PD هّللادبع نب بدنج ثيدح یف ۵
 25 يبنلا : ملا هللادبع نب ب يف هلوق

 مالك :باب «نيديعلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ءرخأ عضاومو «هل ظفللاو «.(447) مقر «ديعلا ةبطخ يف سانلاو مامإلا

 )١950(. مقر ءاهتقو :باب «يحاضألا : باتك يف ملسمو

 20798 )٦/ ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 )١1١/ ١١١(( يوونلل «ملسم حرش»و ۳٤۷(. /0) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١18(« /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ۲٠١(. /4) نقلملا نبال «ماكحألا

 نبال «يرابلا حتف»و ١59(« /5) بجر نبال «يرابلا حتف»و )0/ ۷٠۲(.

 «مالسلا لبس»و ٠٠(. /5) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )٠١/ ۲١(« رجح

 )٥/ ۲٠۴۳(. يناكوشلل «راطوألا لين»و «(47 /5) يناعنصلل

<۳ 



 .خلإ 2. . . حبذ مث بطخ مث رحنلا موي

 .اهدعب حبذلاو ةالصلا دعب ةبطخلا نأ :هيف

 . لهاجلا نم ىتح « ”ىزجي ال ةالصلا لبق حبذلا نأ : هيفو

 وأ «هيلع هللا مسا ركذي مل امو «حبذلا دنع ةيمستلا :هيفو

 الو :ىلاعت لاق امك ؛ لحي ال سجر وهف «هللا ريغ مسا هيلع ركذ

 رظناف 17١[« :ماعنألا]# ٌّقَسِقَل ههَنِإَو هيلع هلأ مسا ر ر ام اولڪآت

 .هريغو اذه يف ىلاعت هللا مسا ةكرب ىلإ

 يف حبذلا مهتداع ناكو «ةبطخلا دعب حبذلا بابحتسا : هيفو

 .اهنم ءارقفلا لوانتيلو ءراعشلا راهظإل ؛ديعلا ىلصم

¥ ¥ * 
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 هيلا تير /

 و مرر هج

 يملا موي يلا عت ُتْدِهَش :َلاَق ءِرباَج ْنَع -(140)

 ىلع اتوم مَ مَ ماقالو نا لبطل لق ولّصلا أَ

 ءَساَّنلا ظر هِتَعاط ىلع د ّثَحَو فلا یوقتب ت ماف لالي

 :َلاَقَو «َنْمَرْكَدَو َنُهَظَعَوَف ءَءاَسْنلا ىتأ ىّنَح ىَضَم مُهَرَكَذَو
 ةطس ْنِم ٌةأَرْما ِتَماَقَف :«منَهَج ٍبْطَح ُرَثكأ نإ ؛َنْفَدَصَت»

 241 :َلاَق ؟وللا َلوُسَر اي مِل :ثّلاقف «ِن َّْدَحلا ٌءاَعْفَس ِءاَسْنلا

 ْنِم َنْفَدَصَتَي َنْلَعَجَف :َلاَق ««ريشتعلا َنْرْفْكَتَو َةاَكَّشلا َنْرِثْكَن

 يشملا :باب «نيديعلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 مقر «ةماقإ الو ناذأ ريغب ةبطخلا لبق ةالصلاو ءديعلا ىلإ بوكرلاو

 .(4760) مقر «ديعلا موي ءاسنلا مامؤلا ةظعوم :بابو .(918 .9416)

 .هل ظفللاو )۸۸٥(. مقر «نيديعلا ةالص : باتك لوأ يف ملسمو

 «(۲۹۳ /۳) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ٠۷١(« /5) يوونلل ؛ملسم حرش»و ٥۳١(« /7) يبطرقلل «مهفملا»و

 = ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١715(« /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

{4o 



 ءديعلا موي كو يبنلا عم تدهش» :رباج ثيدح يف هلوق

 .خلإ 2. . .ةبطخلا لبق ةالصلاب أدبف

 . ةبطخلا لبق ةالصلا نأ : هيف

 «ربنملا ذختي نأ لبق هنأ لمتحي «لالب ىلع ائكوتم» :هلوقو

 هنكلو «رح لالبو «هل حيرأ نوكيل ؛هذختا ام دعب هنأ لمتحيو

 . لڳ يبنلا مدخي

 يهو ءرمألا رادم اهيلع نأل ؛«هللا ىوقتب رمأف» :هلوقو

 ش . ةبطخلا نم مظعألا دوصقملا

 : ينعي ىوقتلاب ُرمألا نوكيف ««هتعاط ىلع ثحو» :هلوقو

 كلذبو «رماوألا لعفب رمألا : ةعاطلا ىلع ٌثحلاو «مراحملا بانتجا

 . ملاعلا حالص

 بيغرتلا عم مكحلا نييبت وه : ظعولا «سانلا ظعوو» :هلوقو

 كير ليس لإ عدأ :  ىلاعت لاق امك ؛ ضرعملل ظعولاو «بيهرتلاو

 1١[« :لحنلا]# ُنَسْحَأ ىه ىلاي مهل رو ةا ةظعوملأو ةمكيلاب

 . ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا بتارم هذهو

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(۲۲۲ /5) نقلملا نبال «ماكحألا =

 ىلع تكنلا»و ١47(« :97 /5) بجر نبال «يرابلا حتف»و ۷۰(۰ /۲)

 ٤٦۷(« /؟) رجح نبال «يرابلا حتفاو ١57(2 :ص) يشكرزلل «ةدمعلا

 . ۳۷١( /۳) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(381/5) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

٤“ 



 هللا رمأ ام لعف ىلإ هوعدي ةبغرلا نم هعم ام نأل ؛قحلا هل نيبي نأ

 ؛ ضارعإو ةوهش هعم نمل نوكي ةنسحلا ةظعوملاب ءاعدلاو

 نيبت درجم هيف ىفكي الف «بهريو بغريو «قحلا هل نيبي هنإف

 كلذ لبوق اذإف «هب رمأ ام عابتا نم هعنمي ةوهشلا يعاد نأل ؛قحلا

 . حجنأو غلبأ ناك «بيهرتلاو بيغرتلاب

 یھ ىتلاب لداجيف «ريكذتلا الو ظعولا هيف عفني ال اذهف «- كلذ نم

 : نسخا

 بح نينمؤملا بولق يف ررقت دق هنأل ؛ (مهرّكذو) : هلوقو

 اذإو «هولعف «لالحلا مهل نيبو ءاوركذ اذإف شل ضعغبو «ريخلا

 قتل ىذا نإ ردو : ىلاعت لاق امك «هوكرت «مارحلا مهل نيب

 . [50 :تايراذلا]# برينِمّرُمْل

 .لالبو وه : ينعي «ءاسنلا ىتأ ىتح ىضم مث» :هلوقو

 رثكأ نكنإف ؛ نقدصت» : لاقو ‹«نهرکذو نهظعوف» :هلوقو

 ؛ منهج باذع نم ةاجنلل ببس ةقدصلا نأ :هيفف ؛«منهج بطح

 ةقدصلاو «باذعلا ببس ىه ىتلا تائيسلا رفكيو «ناسحإ هنأل

4۷ 



 ال ايندلا يف ءالبلا عفدت

 يأ ؛«نيدخلا ءاعفس ءءاسنلا ةطس نم ةأرما تماقف» : هلوقو

 .ربكل وأ «ضرمل وأ «ةقلخ امإ «داوسب ريغت اهيدخ يف
 ؟ببسلا ام : يأ ؛«2؟هللا لوسر اي مل :تلاقف» :هلوقو

 ؟ةمكحلا امو

 نهعنمي ال هنأو «نهملعت نسحو «ةباحصلا ءاسن مهف :هيفف

 ميكح هللا نأ تملع امل اهنأ كلذو «نيدلا يف نهقفتي نأ ءايحلا

 :هلوقب ببسلا اهل نيبف «كلذ نع هتلأس «بنذب الإ اًدحأ بذعي ال

 امك ؛نعللا نرثكت : يأ ؛«ريشعلا نرفكتو «ةاكشلا نرثكت نكنأل»

 . ىرخألا ةياورلا يف

 كلذ رسفيو «جوزلا :ريشعلاو «هتمعن دحج :«ريشعلا نارفك»

 تأر مث «رهدلا نهادحإ ىلإ تنسحأ ول» :تاياورلا ضعب يف ام

 هللا يضر  نردابف طق اًريخ كنم تيأر ام :تلاقل ءائيش كنم

 «نهبلخ نم نقالصتي نلعجفا لاق لكك هرمأ ةباجإ ىلإ - نهنع

 . «نهميتاوخو نهطارقأ نم لالب بوث يف نيقلي

 . ريخلا لعفب نهتردابمو «ةباحصلا ءاسن لضف نايب :اذه يفف

 (؟9) مقر «ريشعلا نارفك :باب «ناميإلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 اي يبنلا ىلع ضرع ام :باب «فوسكلا :باتك يف ملسمو «رخأ عضاومو

 .(6 ۰۷) مقر ءرانلاو ةنجلا رمأ نم فوسكلا ةالص يف

۸ 



 نرداب نهنأل ؛اهجوز نذإ الب ةأرملا ةقدص زاوج نايب : هيفو

 .نهجاوزأ نعجاري ملو «ةقدصلاب

 نعمسي مل اذإ ةبطخب ءاسنلا دارفإ يغبني هنأ :ثيدحلا اذه يفو -

 ىلإ ةجاحلا تعد اذإ كلذكو «ءاهقفلا ركذ امك ؛لاجرلا ةبطخ

 . ثيدحلا يف امك ؛ نهب صاخ ىنعمل ةبطخب نهدارفإ

 .ربكلا نم اذه سيلو ءمدخُي ناك ي هنأ : هيفو

 . يلحلا نم ناذآلا يف لعجي ام : طارقألاو

 .ديعلا ةالصل ىداني ال هنأ : هيفو

 ىلع اًسايق «ةعماج ةالصلا» : اهل ىداني :ءاملعلا ضعب لاقو

 . فوسكلا

 ةالص ىلع اهسايقو ءدري مل هنأل ؛اهل ىداني ال هنأ :حيحصلاو

 نم ريثك هب ملعي ال «ةتغب عقي فوسكلا نأل ؛ضقتنم فوسكلا

 سيل ديعلاو «مان وأ لفغ نم هب ملعيل ؛هل ءادنلا ىلإ جاتحاف «سانلا

 ىتح نيبأ وهو «دحأ لك هب ملعي روهشم هنأل ؛ءادنلا ىلإ جاتحمب

 .هروهظو هترهشل ؛سمخلا تاولصلا نم

 يف جرخن نأ كك هللا لوسر انرمأ» :ةيطع مآ ثيدح يف هلوق

 .خلإ 2. . .رودخلا تاوذو قئاوعلا نيديعلا

 .اهبوجو ىلع ةلدألا ةلمج نم اذهو «نيديعلا ةالص لضف : هيف

۹ 



 يتاللا ىتح «نيديعلا ةالص يف ءاسنلا روضح بابحتسا : هيفو
 ىتحو «رودخلا تاوذو «قتاوعلا :نهو ؛جورخلا نهتداع نكي مل

 .ضّيُحلا نهو ؛ةالصلا لهأ نم نسل يتاللا

 يهو «(ةقتاع) عمج «تاييحلا تانسحلا ءاسنلا نه : قتاوعلاو

 . ةليمجلا ةييحلا ةأرملا

 تيب طسو '”عوطقملا تيبلا وهو ءردخ عمج :رودخلاو

 لاجرلل زربت ال يتلا ةأرملا نأ :برعلا ةداع ىلع «هوحنو رعشلا

 يتلا اهنأ : ىنعملاو «هتبحاص : يأ ؛ردخلا تاذ : ىمستف «هيف نوكت

 .ركبلل بلاغلا يف وهو «لاجرلل زربت ال
 . ىلصملا بنتجت ضئاحلا نأ : هيفو
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 . زجاحب لوصفملا : يأ )000
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 ) - )۱٤۱ىنعت - ًانرَمَأ : تَلاَق .ةئراصنألا يسن يع أ نع :
1 
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 َرَمأَو ءروُدُخلا ٍِتاَوَدَو «قتاوعلا ٍنئَديِلا يِف جرن ْنَأ - 0
 0 يملسملا َاَصُم َنْلزَتْعَ هنآ 2 زا

f+ +سوم < مل + <61  oس 1 78  
 ركبلا جرخن ىتح دام و

 نوُعْدَيَو مهريبكتب نبكي ٠ « ضّيُخلا َجْرْخَي ىَّنَح ءاهرذخ ْنِم

 . رهط مؤيلا َكِلَذ ةكرب َنوُجْرَي مهئاعدب

 دوهش :باب «ضيحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 يفو )۳٠۸(« مقر «ىلصملا نلزتعيو «نيملسملا ةوعدو نيديعلا ضئاحلا

 «ىلصملا ىلإ ضيحلاو ءاسنلا جورخ :باب «نيديعلا :باتك
 ءاسنلا جورخ ةحابإ ركذ :باب «نيديعلا ةالص :باتك يف ملسمو «(971)

 ء(١۸۹) مقر «لاجرلل ٍتاقرافم ةبطخلا دوهشو «ىلصملا ىلإ نيديعلا يف

 .هل ظفللاو

 ادغ اذإو «ىنم مايأ ريبكتلا :باب «نيديعلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 «نيديعلا ةالص :باتك يف ملسمو «هل ظفللاو «(478) مقر «ةفرع ىلإ

 - ةبطخلا دوهشو «ىلصملا ىلإ نيديعلا يف ءاسنلا جورخ ةحابإ ركذ :باب

٤٥١ 



 نم هيف لصحي ام : يأ ؛«مويلا كلذ ةكرب نوجري» :اهلوقو
 حرفي ؛(ديع) همسا ىلع وه اذهلو «ميظع موي هنأل ؛باوثلاو رجألا

 اذهو «باوثلاو رجألا ميظع نم هيف مهل لصحي امل ؛نيملسملا

 كَم دیو هلل لش ل : ىلاعت لاق امك ؛هب حرفي ام مظعأ
 رور حاس رود ب سر د ريا حركت

 .[08 : سنوي]# نوع اًمَيرْيَح وه اورق

 «تائيسلا ريفكت نم هيف لصحي ام : يأ ؛«هترهطو» :اهلوقو

 . بونذلا نم ريهطتلاو

 .راصنألا تاهيقف نم هذه ةيطع مأو

OOO 

 . رخآ عضاوم يف هاجرخأو ء(١١ )۸۹١/ مقر «لاجرلل تاقرافم =

 ةضراع»و )١/ ١((« يباطخلل «نئسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم ٭

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(٩ /۳) يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرش»و «(075 /۲) يبطزقلل «مهفملا»و «(۲۹۸ /)

 مالعإلا»و ١77(2 /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و «(۷۸ /7)

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(۷٤۲ )٤/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 2119/5 ۰۱۳۷ /۲) بجر نبال «يرابلا حتف»و .(۷۱۳ /۲) راطعلا نبال

 «يرابلا حتف»و ١55(«. :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و «؛١

 لبس»و 20707 /7) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و :.(559 /۲) رجح نبال

 . 270١ /۳) يناكوشلل «راطوألا لين»و ٠١(. /۲) يناعنصلل «مالسلا

 عه"



 وهو «هضعب وأ ءرمقلا وأ ءسمشلا ءوض باهذ : فوسكلا
 الئ يبنلا نمز يف عقي ملو «هدابع اهب هللا فوخي يتلا هللا تايآ نم

 هنأ ؛كلذ نيب ةافانم الو «باسحلاب كردي وهو «ةدحاو ةرم الإ

 ءايشألا نإف ؛هدابع هب فوخي هللا نأو «باسحلاب ريصبلا هكردي
 حلاصملاو مكجلا نم كلذ يف ام عم ءاهبابسأ دوجوب دجوت

 سيلو «باسحلا بجومب عقي هنإ :لاقي نأ طلغلا نكلو «ةميظعلا

 ماق ءهنمز يف عقو امل ةي هللا لوسرو «هدابع هب هللا فوخي امم

 .ةعاسلا نوكت نأ ىشخي اعزف
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 همر جمع

 لوألا ثيل

aِتفَّسخ َسْمششلا نأ :- اهنع هللا ىضر - ةشئاع ْنَع )١150(- ل ه5 ۹ سكت و ص  

 ةَعِماَج ةآلّصلا :يداتُي ايدام تَعَبف لَك هللا ٍلوُسَر ٍدْهَع ىلع
 ام ت وسع 5 0 ا ر 7 ےک O ور 7

 عبرأو ‹ نيتعكر يف تاعكر عَرأ ىلصَو بكف .مدقتو «اوعَمتجاف

 . 0 تادَحَس

 رهجلا :باب «فوسكلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 : باب «فوسكلا : باتك يف ملسمو )۱١٠١(« مقر «فوسكلا يف ةءارقلاب

 نبا نع «رمن نباو «يعازوألا قيرط نم )401١( مقر «فوسكلا ةالص

 .هب « اهنع هللا يضر  ةشئاع نع «ةورع نع «باهش
 لامكإ»و ء(۷١۲ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(۱۹۸ /7) يوونلل «ملسم حرشاو 0774 /۳) ضايع يضاقلل «ملعملا

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(١١٠ /7) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشا»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(۲۷۲ /5) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و 554(«2 /۲) رجح نبال «يرابلا حتفاو )0/ 407١9

 «راطوألا لينو «(۷۳ /۲) يناعنصلل «مالسلا لبس»و 4١(« /۷) ينيعلل

 .(۱۳ /5) يناكوشلل

6 



 :خلإ «. . .ةعماج ةالصلا :يداني اًيدانم ثعبف لكي هللا لوسر

 وه هيي هتداع هذه تناكو «هل ىداني اذهلو «ةتغب عقي امم اذه

 املف «مهرواشف سانلا عمج «مهم رمأ عقو اذإ ؛هدعب نم هؤافلخو

 عيمج تفلاخ اذهلو «ةبهر ةالص مهب ىلصف «مدقت ءاوعمتجا

 «نيتدجسو نيعوكر ىلع لمتشت ةعكر لكو «ناتعكر يهف ؛ تاولصلا

 .يتأيس امك امهيف لوطي

 دقف ءدرو ام حصأ هذه نكل «ةفصلا هذه ريغ ىلع تدروو

 مامإلا لاق نكل «ةدحاولا ةعكرلا يف تاعوكر سمخ ىلإ درو

 «ةياورلا هذه فلاخ ام لك : ظافحلا نم ريثكو «يراخبلاو «دمحأ

 هذه نأل ؛«ملسم حيحص» يف اهضعب ناك نإو .ةاورلا نم طلغف

 حصأ - نيتدجسو نيعوكرب ةعكر لك يف ىتأ هنأ : ينعي - ةياورلا

 ريغ نأ نيعتف ءب هنمز يف ةرم الإ عقي مل فوسكلاو «تاياورلا

 . هتاور ضعب نم طلغ تاياورلا نم هذه

¥ ¥ * 

 حرش» ٥۳۹(« /۲) «يرابلا حتف» «(۲۸۲ /۲) «ريبكلا حرشلا» :عجار )١(

 ۲۹ /۲) يعليزلل «ةيارلا بصن» «(۳۲۷ )١/ يواحطلل «راثالا يناعم

 راطوألا لين» ء(۸٤۳ )١/ ديعلا قيقد نبال «ماكحألا ماكحإ» ©

 .(۳۸۹ /۳) «يناكوشلل

foo 
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 TT ناقسکتي ال 5 ا

 2 ع ا ےس

 . کب ام َفِشَكْنَي ىَّنَح اوُعْداَو ءاولصف ءائيش اهنم مت ةأر اذإف

 ةالصلا : باب «فوسكلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو (415) مقر «سمشلا فوسك يف

 مقر ««ةعماج ةالصلا» :فوسكلا ةالصب ءادنلا ركذ :باب «فوسكلا

 .هل ظفللاو ي”١١6/91)

 0707 /۳) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 .( ١/١ يوونلل «ملسم حرشاو .(0:9 /0) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(۱۳۷ /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع خرش)و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ۲۸١(. /5) نقلملا نبال «ماكحألا

 حتف»و ١57(2 :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و «(۷۲۲ /۲)

 .(5ا//90 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ٥۲۸(« /۲) رجح نبال «يرابلا

40 



 .خلإ «. . .ناتيآ رمقلاو

 . فشكني ىتح ءاعدلا كلذكو «فوسكلا ةالص ةيعورشم : هيف

 اهنم غرف نإو «دري مل هنأل ؛اهتداعإ بحتسي الو :ءاملعلا لاق

 . فشكني ىتح وعديو «دعی مل «ىلجتي نأ لبق
 . هتايحل الو «دحأ تومل نافسکني ال امهنأ : هيفو

¥ ¥ * 

fo 



eِتْفَسَح :ْثَلاَق اهن :- اًهْنَع هللا  

 ءسات ب ثلا لوس ر یلص ثلا لوس ِدْهَع ىلع ٌسسْمَشلا

 وهو ا لاطأف مام «عوكرلا َلاَطَأَف 5 2 .مايقلا لاطأف

 عوكلا نود َوَهَو وكلا َلاَطَأَ عكر مث 2 ءلالا | مايقلا نود
 ا

 و

 ٍةَعكَولا يف ّلَعَف مث د َدوُجّسلا َلاَطَأَف َدَجَس هٿ مث اق مث لوألا

 ِتََّجَت ْدَق و تل م «ىلو إلا يف لَك ام لع ىرغألا
 َّنإ» :َلاَق مث يلع تاو هللا دحق «ساتلا بَطَخَف ءٌنْمَّشلا

 حا ٍتْوَمِل ٍناَفِسْخَي ال شا ِتاَيآ نم ناي يآ َرَمَقلاَو َسْمّشلا
 وع ما ےس

 الضو ءاوربکو هللا اوعذاف ءَكِلَذ مشار اذإف ءدتايحل لَو

 هللا َنِم يْغَأ ٍدَحَأ م ام !هللاو | دمحم م اي :َلاَمُك «اوقدصتو

 ٌنوُمَلْعَت ْوَل ااو !ِدّمَحُم دَّكَحُم هما اَي ُهَنَمأ يِنْرَت وأ دبع ينزټ ن نَا

 .٠«رییک میکو البلف مُتْكِحَضَل مَعَ ام

 ةقدصلا : باب «فوسكلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت «* )1١(

 = باب «حاكتلا :باتك يفو ‹«هل ظفللاو («440) مقر ‹«فوسكلا يف

4۸ 



 . تا ِتاَدَجَس عَبْرَأَو «ٍتاعكر ٌعَبْرَأ َلَمْكَتْساَف : ظفل يِفَو

 سمشلا تفسخ» :- اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح يف هلوقو

 . خلإ 2. . .لك هللا لوسر ىلصف هلك هللا لوسر دهع ىلع

 . فوسكلا ةالص يف درو ام عمجأ ثيدحلا اذه

 .هبسحبف «ءاًيئزج ناك نإو ءاذج لوطتف

(00 

 «فوسكلا ةالص :باب «فوسكلا : باتك ىف ملسمو c(۹) مقر «ةريغلا

 نع ء«هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع ؛كلام قيرط نم ١( /401) مقر
 نب هللادبع نع «ةبيش يبأ نب ركب يبأ قيرط نم ملسم هجرخأو .هب «ةشئاع
 . هپ «ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «ريمن

 «فوسكلا يف مامإلا ةبطخ :باب «فوسكلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ

 مقر فلا ةالص : باب «فوسكلا : باتک يف ملسمو ‹(444) مقر

 «ةورع نع «باهش نبا نع «سنوي قيرط نم «هل ظفللاو «(۳ )40١/

 .- اهنع هللا يضر  ةشئاع ثيدحو .هب «ةشئاع نع

 ,(565 )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم #*

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و 5٠١(« /۲) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 (مهفملا»و .(759 /”) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )۳/ ۴١(.

 ةدمع حرشاو ٠٠١(« /5) يوونلل «ملسم حرش»و 00١(« /۲) يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(178 /۲) قيقد نبال «ماكحألا

 ء(١۷۲ /5؟) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١۲۹ /5) نقلملا

 رجح نبال «يرابلا حتف»و ١518(.« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

 .(59 /1) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )۲/ ٥١(.

۹ 



 «تادجس عبرأو «تاعكر عبرأ ىلع لمتشت اهنأ :هيفو

 لوق نم مدقت امك ؛ةاورلا نم طلغف «ةفصلا هذه ريغ ىلع درو امو

 . 2ظافحلا نم ريثكو «يراخبلاو «دمحأ مامإلا

 . بطخ هنأ : هيفو

 ةعمجلا يتبطخك ؛فوسكلا ةالصل ةمزال ةبطخ يه لهو

 الإ تمت وف لا انك فراغا تحت (نيغلاو

 : نيلوق ىلع ؟ضراعل

 .""اًقلطم اهل بحتست اهنأ : يعفاشلا بهذمف

 ناك هنأ هتبطخ ببس نأل ؛2”بحتست ال اهنأ :دمحأ بهذمو

 يف ثداحل هنإ :اولاق «فوسكلا عقو اذإ ةيلهاجلا يف مهتداع

 . ميظع ةدالو وأ «ميظع توم امإ ؛ضرألا

 ميهاربإ توم موي عقو فوسكلا نأ : ةبيجعلا تافداصملا نمو

 ىلع «ميهاربإ تومل عقو فوسكلا نإ :اولاقف ولك يبنلا نبا
 فوسكلا نأ مهل نيبي نأ جاتحا اذهلف «مهدنع ررقت امو «مهتداع

 الف «ةضراع هتبطخ تناكف «هتايحل الو ءدحأ تومل نوكي ال

 )¥ : ص ) (۱)

 . 075717 /۱) «جاهنملا ىلع يلحملا حرش» .(04 /5) «عومجملا» :عجار (۲)

 )١/ ۸٠١(. «ىهنلا يلوأ بلاطم» .(57 /۲) «عانقلا فاشك» :عجار (۳)
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 هذه هتغلب نم لكف «كلذ اوملع نيملسملا نأل ؛ كلذ دعب بحتست

 . هيلع تلمتشا ام دقتعاو قدصو اهب نمآ ثيداحألا

 مدع عم امأو «ةجاحلل بحتست اهنأو «ليصفتلا : حيحصلاو

 ةجاحلا نأل ؛بحتست اذه اننامز يفف «بحتست الف «ةجاحلا

 «جئاتنلا ةرثك ببسب  نامزلا اذه يف سانلا نإف ؛كلذ ىلإ ةيعاد

 هنأل ؛فوسكلا عقو اذإ فوخ مهعم نوكي ال - سانلا نيب اهلوادتو

 ناك نإو هنإف ؛مهنم طلغ اذهو «هيلع مهسفنأ اونطو دقو «عقي

 يغبني الف «هدابع هب فوخي هللا نإف « مدقت امك  باسحلاب كردي

 مهعم ثدحي الو «سانلا نمأي كلذب نأل ؛هنالعإو هؤاشفإ

 فوخو «عزف كلذ عمو «سانلا ملعأ ةي هللا لوسرو «فوخلا

 .مهرذحو سانلا

 امنإو «بطخيو ربنم ىلع ىقري نأ ةبطخلا طرش نم سيلو
 سيل يماع مالكب ولو «مهريذحتو «مهظعوو «سانلا ريكذت ةبطخلا

 «سانلا ىلع ملكتي نأ نسحي نم لكف «غلبأ ناك امبر لب «يبرعب

 «كلذ لعف ولف «نسحي ال نم امأو «كلذ هل بحتسي «مهظعيو

 بحتسي الف «سانلا هب رخس امبر كلذك وأ «ملع الب هللا ىلع لاق

 اذه يف هتبطخ نكت مل اذهلو «ةبهرو فوخ ماقم ماقملاو «كلذ هل

 .اًضحم افيوخت تناك لب ءءاجرو فيوخت اهيف هريغك
 ءانثلاو «هللا دمحب ةءادبلا : هبطخ عيمج ىف هب هتداع نم ناكو

55١ 



 .اهجراخو ةالصلا يف ءاعدلاو ةالصلاو ريبكتلاب رمأ مث «هيلع

 .ةيلعفلاو «ةيلوقلا :اهلك ريبكتلا عاونأ ىلع ةلمتشم ةالصلاو

 ءالب عفدت يهف «ناسحإ  مدقت امك  اهنأل ؛ةقدصلاب رمأو

 ريغأ ٍدحأ نم ام !هللاو !دمحم ةمأ اي»:لاق مث «ةرخآلاو ايندلا

 ببس نأ نايب :اذه يفف ؛«هتمأ ينزت وأ «هدبع ينزي نأ هللا نم

 اذإ ىلاعت هللا ةريغ نيبف «بونذلا يه ةرخآلاو ايندلا يف تابوقعلا

 ءهبحاص لهمي ال ابلاغ هنإف ءانزلا اهمظعأ نم يتلا همراحم تكهتنا

 :رويغ ئلامتهللاو

 «ةريغلا ملحلا لامك نم لب «ملحلل ةيفانم ةريغلا تسيلو

 کک اوملَعَأ # : ىلاعت لاق امك ؟ كلذ نيب ىلاعت هللا نرقي ام اريثكو

 . [4۸ :ةدئاملا]# ميحد روع هلأ ّنأَو ٍباَقِعْلا ديد هَل

 دعس لاق امل هنأ :درو اذهلو «قلخلا ريغأ ةي هللا لوسرو

 لاقف «فيسلاب هتللجل ءاّدحأ يلهأ عم ٌدجأ ول !هللاو :ذاعم نبا

 ءهنم ُريغأ انأل !هللاو ؟دعس ةريغ نم نوبجعت الأ» : ةي هللا لوسر

 نوملعي ولف ؛قلخلا ملعأ هنأ نيب مث «لاق امك وأ “ينم ريغأهللاو

 .اريثك اوكبلو «ًاليلق اوکحضل «ملعي ام

 «هلتقف ًالجر هتأرما عم دجو نم :باب «دودحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 )١9((. مقر .ناعللا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو 000 مقر

 تكف



 اذإ «كلذ وحنو ءايتفلا ىلع مّسقلا رضي ال هنأ نايب :اذه يفو

 .ةحلصمل ناك اذإ بحتسا امير لب «ٌرِب ىلع ناك

 نينامثو عضب يف مسقأ يب هنأ :درو :مهضعب لاق اذهلو

 .اًعضوم

 بحاص دواد وبأ هوبأ  دواد يب أ نب ركب يبأ نيب عقوو

 ىلع نيميلا تهجوتف ءامكاحتف «ةموصخ ناسنإ نيبو - «ننسلا»
 عم :يأ ؟فلحتأ :مكاحلا هل لاق «نيميلل أيهت املف ءركب يبأ

 فيك :ركب وبأ لاقف «كتلالجو كملعو كعروو كردق ولع

 عضاوم ةثالث يف ثعبلا ىلع مسقي نأ هيبن هللا رمأ دقو «فلحأ ال

 ل ده یل کتار : ىلاعت هلوق يهو ؛اهدع مث «نآرقلا نم
 و کک أ ارك نیلا مڪر ٭ : هلوقو «[07 :سنوي]# رو ىإ

 يأت ال أورفك نبذل لاکو 9 : ىلاعت هلوقو «[۷ :نباغتلا]€ نعمل

 . ")ةيآلا ٣[ :ابس]# میا قرو كب لف

 اذهو ؛««تادحس عبرأو ثتاعكر عبرأ لمكتساف» : ظفل يفو

 . مدقت امك درو ام حصأ

 ور ر
 ةعاش 1
 ا

 يضاقلا نأو )١/ ٠١٤(« «داعملا داز» يف ميقلا نبا ةصقلا هذه يف ركذ )١(

 هاعدو «هنم اهنسحتسا «ثالثلا عضاوملا دواد يبأ نب ركب وبأ درس املف

 . مويلا كلذ نم هيقفلاب
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 ىلا دع لاق 0000 یّسوُم ىبأ نع - )٠٤٥(

 ا یش اً اق هك هلا لور نامر یل

 ييز ينل 5 هذه 0 : َلاَق م 0 يف َهََعفَي هار م

 هللا َّنِكَلَو ءهتایحل ًالَو يآ ِتْوَمِل نوکت ال ىلاعت هللا
 هركذ ىلإ اوعَرْفاَف ءاَْيَش اهنم مسيار اَذِإف ُهَداَبِع اهب ٌفّرَخُي
 .“«ورافغِتْساو

 ركذلا :باب «فوسكلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 ركذ :باب «فوسكلا :باتك يف ملسمو )٠١٠١(« مقر «فوسكلا يف

 .هل ظفللاو «(417) مقر ««ةعماج ةالصلا» : فوسكلا ةالصب ءادنلا

 حرش»و 223٠١ /5) يوونلل «ملسم حرش» :ثيدحلا حرش رداصم *

 «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١57(« /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١٠ /5) نقلملا نبال

 حتف»و ١54(2 :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ۷۳٤(« /؟)

 .(88 /۷) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «(056 /۲) رجح نبال «يرابلا

٤ 



 دهع ىلع سمشلا تفسخ» : ىسوم يبأ ثيدح يف هلوقو

 .«ةعاسلا نوكت نأ ىشخي اعزف ماقف لكك هللا لوسر

 يولعلا ملاعلاب ريغتلا نأ كلذو ؛هبرب ةي هتفرعم لامك : هيفف

 . ةعاسلا مايقب نذؤم

 نأ يشخ فيكف «عوقولا داتعملا رمألا نم اذه نإ :ليق نإف

 ؟عقي داتعم رمأ هنأ ملعي هنأ عم «ةعاسلا نوكت

 كرديو ‹ عقي ناك نإو  هنإف ؛هعزفو هفوخ اذه يفاني ال : ليق

 نمألا عقي الو «نمألا كلذ بجوي الف «- بابسأ هلو «باسحلاب

 نم وأ ءاهتاببسمو بابسألاب ةريصبو ملع ةلق نم الإ اذه لثم يف

 امك اذهف ءًاناميإ مهلمكأو قلخلا ملعأ ايب هللا لوسرو «ناميإ فعض
 اذإف «ربدأو لبقأو «دعقو ماق «باحس وأ «حير تلبقأ اذإ :هنأ درو

 هبرب هتفرعم لامك نم اذهو «هنع يرس «حير وأ باحس هنأ نيبت

 :لاقف «كلذ يف هل تلاق ةشئاع نأ : تاياورلا ضعب يفو «هفوخو

 . ي لاق امك وأ «2002؟داع حيرك ًاحير نوكت نأ يننمؤي ام»

 اًضراَع هوار املك هلوق :باب ءنآرقلا ريسفت :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 ةالص :باتك يف ملسمو «(5879) مقر ٤ :فاقحألا]# َمِيئْيِدَوَأ َلِيقَتَسُم

 (849) مقر ءهوحنب ميغلاو حيرلا ةيؤر دنع ذوعتلا :باب «ءاقستسالا
 ءدعقو ماق» امأ ««ربدأو لبقأو «لخدو جرخ» :امهيفو رخأ عضاومو

 .(409 /5) «ىربكلا» يف يئاسنلا دنع يهف ء«ربدأو لبقأو
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 . .٠ . .مايق لوطأب ىلصف ماقف» :هلوقو

 :رومأ يف تاولصلا عيمجل ةفلاخم فوسكلا ةالص نأ : هيف

 . ةبهر ةالص اهنأ :اهنم

 . فوسكلا دتما اذإ اذج لوطت اهنأ :اهنمو

 . نيعوكر ةعكر لك يف نأ :اهنمو

 . مدقت امم هريغو ثيدحلا اذه يف هلوق نم دافتسيو

 . خلإ 2. . .هللا اهلسري يتلا تايآلا هذه نإ»

 ؛ةداعلل ةقراخ عقت يتلا تايآلا عيمجل ةالصلا بابحتسا : هيف

 .كلذ وحنو «بهشلاب يمرلا ةرثكو «راهنلاب ةملظلاو «ةلزلزلاك

 ريغ تايآلا نم ءيشل ىّلصي ال هنأ :دمحأ مامإلا بهذمو
 . فوسكلاو ةلزلزلا

 : ليقو ءاّدج ةدكؤم ةنس “”فوسكلا ةالص نأ ىلع روهمجلاو

 . "اهبوجوب

 .«هرافغتساو هئاعدو هللا ركذ ىلإ اوعزفاف» : هلوقو

 نمل ليلد اذه ىفو «ءىشلا لعف ىلإ ةردابملا ةدش وه : عزفلا

 ١۳۳(. /۱) «ىهتنملا حرش» ١60(« /۲) «عورفلا» :عجار (۱)

 ىنسأ» «(085 /۲) «ليلكإلاو جاتلا» «.(85 /۲) «ريدقلا حتف» :عجار (0)

 )١/ ۸٠١(. «ىهنلا يلوأ بلاطم» ء(١۲۸ )١/ «بلاطملا

 ةكك



 رمألا درجم نم مظعأ هللا ركذ ىلإ عزفلاب رمألا نأل ؛اهبوجوب لاق

 «ةالصلا وه رافغتسالاو ءاعدلاو ركذلا ىلع لمتشي ام مظعأو «كلذب

 نَعْوَمْنَت ةوككصلا تبل :هلوق ىنعم نأ حيحصلا ناك اذهلو

 ةالصلا نأ : يأ ٥ : توبكنعلا]4 رب اوا رک ذو كَ لاو آَكَحَفْلا

 : نيرمأ ىلع لمتشت

 . ءاشحفلا نع ىهنت اهنأ :امهدحأ

 مظعأ هللا ركذ نم اهيف امو «هللا ركذ ىلع لمتشت اهنأ : يناثلا

 .ركنملاو ءاشحفلا نع يهنلا نم اهيف امم

 ,©”ةيآلا ريسفت نم حيحصلا وه اذهو :مالسإلا خيش لاق

 ةالصلا جراخ هللا ركذ نأ :اهانعم نأ ىلع نيرسفملا رثكأ ناك نإو

 نم مظعأ ةالصلا [يف ركذلا] نأ قافتالاب هنإف «ةالصلا نم ربكأ

 . ملعأ هللاو «ضراعل الإ اهجراخ ركذلا

 ال00

 )١( «تلكشأ تایآ ریسفت» :رظنا )١/ ۷۲(.

۷ 





 2 2 جا 0

© 

 ءاقستاسالا ةالص ساب

 لولا ذا

 جرخ : لاق ا صاع نإ دبر ىرااربع نع د01

 تر و 5 ا و سقم 0 و

 ىلص مث «ةءادر َلَّوَحَو وعْدَي ِةلْبقلا ىلإ هج | هجوتف ( يِقْسَتْسَي اي بلا

 ع ةءارقلاب امهيِف َرَهَج ِنْيَتَعكَ

 .©ىَّلَصُملا ىَلِإ : ظْفَل ىفَو

 رهجلا :باب ءءاقستسالا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 :باتك لوأ يف ملسمو «هل ظفللاو «(918) مقر ءءاقستسالا يف ةءارقلاب

 .ةءارقلاب امهيف رهج :هيف لقي ملو «(8454) مقر «ءاقستسالا ةالص

 ءءاقستسالا يف ءادرلا لبوحت :باب «ءاقستسالا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 ءءاقستسالا ةالص :باتك لوأ يف ملسمو ءرخأ عضاومو 477(«2) مقر

 .(8915) مقر

 ء(۳٠٠ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(57 5 /۲) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 = «مهفملا»و ۳١۲(« /۳) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )/ ١(.
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 وهو - هببس عقو اذإ بحتسيو ءايقسلا بلط :ءاقستسالا
 رئاسك ةعدب هل ةالصلاف «ببسلا عقي مل اذإو هل ىَّلصي نأ  بدجلا
 . ةضراعلا تاولصلا

 دارفنالا ىلعو «ةباجإلا عضاومو «بطخلا يف ءاعدلا نوسيو

 . ءاقستسا نوكي كلذ لك نإف ؛اضيأ

 نب هللادبع ثيدح يف لاق اذهلو «ىلصملا ىلإ جورخلا نسيو
 ظفللا يفو .خلإ «. . . يقستسي ئ يبنلا جرخ» : مصاع نب ديز

 .«ىلصملا ىلإ جرخ» :رخآلا

 «ةبوتلاب مهرمأيو «هيف نوجرخي اًموي مامإلا مهدعي [نأ] نسيو

 «بدجلا ببس يه يصاعملاو ملظلا نإف ؛ ملاظملا نم جورخلاو

 برقأ هنأل ؛نومئاص مهو نوجرخيو «مايأ ةثالث مايصب مهرمأيو

 . ةباجإلل
 «ةبتار ديعلا ةالص نأ الإ «ديعلا ةالصك ءاقستسالا ةالصو

 ةدمع حرشاو ١88(« /7) يوونلل «ملسم حرش»و ٥۳۸(« /۲) يبطرقلل =

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(١٤٠ /۲) قيقد نبال «ماكحألا

 ء(۷۳۷ /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 2.03١4 /5) نقلملا

 رجح نبال «يرابلا حتفاو .(358” /56) بجر نبال «يرابلا حتف»و

 يناعنصلل «مالسلا لبس»و :«(75 /1) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و »)4۸ /۲(

 . (۲۹ )٤/ يناكوشلل «راطوألا ليناو ۸۰(۰ /؟)
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 . ةضراع ءاقستسالا ةالصو

 .ناتبطخ ديعللو «ةدحاو ةبطخ الإ ءاقستسالا ةالصل سيلو

 ءاقستسالا ةبطخ يف مهرمأيف «ةبطخلا دوصقمب نافلتخيو

 مظعأ نم رافغتسالا نإف ؛رافغتسالاو ملاظملا نم جورخلاو ةبوتلاب

 تاگ مَنِ کیر اوُيِفْغَتْسَأ# : ىلاعت لاق امك ؛ رطملا لوزنل بابسألا

 .[۱۱- ۱۰ :حون]€ اًواَرْدَم کم هلَمّسلا لس رافع

 وعديو «ةبطخلا ءانثأ يف ةلبقلا ىلإ مامإلا هجوتي نأ بحتسيو
 اولعجي نأب مهتيدرأ نومومأملا لوحي مث «هءادر لوحي مث ءاّرس

 «نميألا ىلع ءرسيألا ىلع امو رسيألا ىلع نميألا ىلع ام

 نمو «لاح ىلإ لاح نم مهلاح ىلاعت هللا لوحي نأ ًالؤافت كلذو

 . بصخلا ىلإ بدجلا

 ؟ريخي وأ ءاهدعب وأ «ةالصلا لبق بطخي لهو

 : دمحأ نع تاياور يهو «لاوقأ ةثالث هيف

 . ثيدحلا اذهب ًالالدتسا ؛ةالصلا لبق ةبطخلا نأ :اهدحأ

 دعب اهنأ هيف رخآ ثيدحب ًالالدتسا ؛ةالصلا دعب اهنأ : يناثلا

 .ديعلا ةنس ءاقستسالا ةنس : سابع نبا لوقبو «ةالصلا

 )١( «فاصنإلا» ء(۲۸۸ ۰۲۸۷ /۲) «ريبكلا حرشلا» :عجار )۲/ ٤٥۷(«
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 ل رر دالا ر وخت اك باي َةَعَمُحلا

 ٍِتَكَلَه اوللا َلوُسَر اي :َلاَق مث ءاّمِئاَق لک للا َلوُسَر لبقتساف

 كي هللا وسر عقرف :َلاَ اغيب غذا لبسلا ٍتَمَطَقناَو ءُلاَوْمَألا

 . (انِغأ مَّا اف مُهّللا اغ َمهَّللا» :َلاَق مث ويدي

 وَرَ الو باڪس نِ ِءاَمّسلا يف ىرت ام اواو الف 3
 هِئارَو ْنِم ْتَمَلَطَف :َلاَق «راد الو تيب ني اس و ا امو

eْترَطْمَأ مَ «ثرشتنا َءاَمَّسلا ٍتْطَّسَوَت ت امل » 

 . اًنْيَس َسْمّشلا اتر اَم !هلاَو الق :َلاَق

 ةلبقُملا ِةَعُمُجلا يف بابلا َكِلَذ نِي لُجَر لحد مث
 اشا َلوُسَر اي : لاق ءاَمِئاَ ةلبقتساف ءُبّطْخَي ماف لكي هللا ٌلوُسَرَو
 :َلاَق .اًنع اهكِسْمُي هللا عا «ٌلبْسلا ٍتَعَطَقْناَو ُلاَوْمَأْلا ٍتَكَلَه

 مهلا ءاَنيَلَع الو انيَاَوَح َمُهَّللا» : لاَ مث ويد ل ہلا ُلوُسَر عقرف
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 :َلاَق رجلا ِتبإتَمَو ٍةَيِدْوَألا ٍنوطُبَو بارظلاو ماكآلا ىَلَع

 ؟ُلَوَألا ُلُجَولا َُهَأ : ِكِلاَم َنْب َسَنَأ ْتْلَأَسَف : ٌكيِرَش لاَ

 .“يرذأ ًال : لاق

 ناك باب نم دجسملا لخد ًالجر نأ» : سنأ ثيدح ىف هلوق

 «دجسملا ىقرش ةلبقلا راسي نع بابلا اذهو ‹«ءاضقلا راد وحن

 . ءاضقلا راد : تيمسف «رمع نيد ِءاَضَق ىف تعيب هذه ءاضقلا رادو

 «هصرح نم اذهو ‹«اًمئاق لكك هللا لوسر لبقتساف» : هلوقو

 . كلذ ىلإ ةميظعلا ةجاحلاو «هبولطم مظعو

 :باب «ءاقستسالا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 هجرخأو ءرخأ عضاومو «(9517) مقر «عماجلا دجسملا يف ءاقستسالا

 مقر ءءاقستسالا يف ءاعدلا :باب ءءاقستسالا ةالص :باتك يف ملسم

 .هل ظفللاو «.(890)

 ء(۹١۴ /۳) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ١9١(«2 /5) يوونلل «ملسم حرش»و .(047 /۲) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١57(« /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 6770 /5) نقلملا نبال «ماكحألا

 ىلع تكنلا»و ۲۹٦(« /5) بجر نبال «يرابلا حتف»و )0/ ۷٤۲(.

 ٥١١(« /۲) رجح نبال «يرابلا حتفا»و ١0١(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا

 *A)» /¥۲( يناعنصلل «مالسلا لبس»و .(۳۸ /۷) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 )٤/ ٤١(. يناكوشلل «راطوألا لين»و
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 دقف ببسب : يأ ؛«لبسلا تعطقناو «لاومألا تكله» : هلوقو

 ببسب لبسلا عطقنتو ءاهوحن عورزلاو «مئاهبلا كلهتف ءرطملا

 . قازرألا ةدام رطملا نأل ؛ مئاهبلا كاله

 وهو «لوسرلاب ءاقستسالا وه اذه :«انثغي هللا عداف» : هلوقو

 دقو «مارح وهف «هؤاعد وأ «ههاجب ءاعدلا امأو ءزئاجلا لسوتلا

 ءانيقتستف انيبنب يقستسن انك أنإ مهللا» : يقستسي جرخ امل رمع لاق

 نأ هللا عداف «سابع اي مق ءانقساف ءانيبن معب كيلإ يقستسن انإو

 اوقستسا امل ءازئاج هب لسوتلا وأ لوسرلا ءاعد ناك ولو ««انيقسي

 . سابعلاب

 : ءعاونأ ةثالث هللا ىلإ لسوتلاو : مالسإلا خيش لاق

 صاخ اذهو .مهل وعديل هيلإ نايتإلا وهو «لوسرلاب لسوت

 .هب سأبال زئاج اذهو .هتايح لاح يف

 اذهو «هلوسر رماوأو هرماوأ لاثتماب هللا ىلإ لسوت : يناثلاو

 .نامز لك يف عورشم

 اذهو «نيقولخملا نم دحأ هاجب هللا ىلإ لسوتلا : ثلاثلاو

 .هانعمب .ه ا.ايم وأ اًيح ناك ءاوس ءزوجي ال

 يأ ؛خلإ «. . .لاق مث «هيدي ةي هللا لوسر عفرف» :هلوقو

 ( 2000ىواتفلا عومجم )١/ ٠١۳( .
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 لحم اذه نألو «هتجاح مظع نم ملع امل ؛هبلط ةباجإل رداب هنأ

 . ةباجإ

 . «ةعزق الو باحس نم ءامسلا يف ىرن ام !هللاو الف» :هلوقو

 هنأ :يأ ؛ميغلا عطق :عزقلاو «مكارتملا ميغلا :باحسلا

 دجسملا يف مهلعل :ليق هنأكف «ميغلا وهو «رطملا ببس دوقفم

 نم علس نيبو اننيب امو» :لاق اذهلف «عفترا اذإ الإ ميغلا نوري ال

 «تويب مهنيب نأ وأ «تويب هنيبو مهنيب سيل هنأ لمتحي «راد الو تیب

 مهتويب بلاغ نأل ؛علس ةيؤر نم عنمت الف «ةعيفر تسيل اهنكل

 .ةفرغ : ىمست ةقبط هيف يذلا مهتويب نم ردانو «ةقبط ىلع

 يبرغ علسو ««سرتلا لثم ةباحس هئارو نم تعلطف» :لاق

 ةريزج نم اهريغك ةنيدملا نأل ؛باحسلا أشني هئارو نمو «ةنيدملا

 . برغملا نم اهيلع باحسلا أشني برعلا

 : يأ ؛برحلا يف هب سرتتي ام وهو ««سرتلا لثم» :هلوقو
 مث «ترشتناو» ءاهيف هللا كراب «ءامسلا تطسوت املف «ةريغص اهنأ

 .اعوبسأ كلذ ىلع ترمتساو «لاحلاب : يأ ؛«ترطمأ

 عوبسألا نأل ؛اعوبسأ : يأ ؛«اتبس سمشلا انيأر امف» :هلوقو

 .ةعمج : ىمسيو ءاتبش :ىمسي

 همالك .خلإ 2. . .بابلا كلذ نم لجر لخد مث» :هلوقو

 تعطقناو لاومألا تكله» :هلوق نكل «لوألاب همالكك اذه يف
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 :لاق «ميغلاو رطملا ةرثك نم :يأ ؛عضوملا اذه يف «لبسلا

 ةجاحلا نم ىأر امل هبلطل ةباجإ ردابف ««انع اهكسمي هللا عداف»

 مهللا :لاقو «هيدي عفرف» «ةباجإ عضوم اذه نأو «كلذ ىلإ

 عفدنيو ‹عفنلا لصحيل لصحيل ؛انم برقلاب : يأ ؛«انيلع الو انيلاوح

 ءاهوحنو روهظلا يهو تكا عمج : «ماكآلا ىلع مهللا» ءررضلا

 ' تبانمو ةيدوألا هطول «ةريغصلا لابجلا يهو ««بارظلاو»

 ؛اهريغ ال «تابنإلا ةنظم يه يتلا تالحملا يف : يآ ؛؛رجشلا

 .روخصلاك تبنت ال يتلا يضارألا نم اهوحنو خابسلاك

 لاق . سمشلا يف يشمن انجرخو «لاحلا يف تعلقأف» :لاق

 وهأ :اًسنأ تلأسف» : سنأ نع يوارلا هللادبع نبا : يأ ؛«كيرش

 .هتفرعمب ةدئاف الو ««يردأ ال :لاق ؟لوألا لجرلا

 : ةديدع دئاوف ثيدحلا اذه يفف

 ءدارفنالا ىلعو «ةالصلا ىف ءاقستسالا بحتسي امك هنأ :اهنم

 : ةباجإلا عضاومو «ةعمجلا ةبطخ يف بحتسيف

 ءرطملا دقفب بدجلاو ةجاحلا :ءاقستسالا ببس نأ :اهنمو

 ىلع اهيف قازرألا ةايح ةدام يتلا نادلبلا يف راهنألا ءام صقن لثمو

 .اهوحنو رابآلا يف هايملا روغ كلذكو «راهنألا

 .هملكي نمو مامإلل زوجي بطخي مامإلاو مالكلا نأ :اهنمو

 .ةرورضل الإ  مدقت امك زوجي الف «كلذ ريغ امأو عرش امبر لب
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 يف ب هللا لوسرل ةرهابلا ةزجعملاو ةميظعلا ةيآلا :اهنمو
 يف ةمودعم بابسألا نأ عم «نيعضوملا يف لاحلاب هئاعد ةباجإ

 وهف «هؤاعد بيجتساف ءاعد لوسرلا نأ :درو ام لكو «نيعضوملا

 .هب ءاج ام قدصو «هتوبن ىلع ةلاد ةيآ

 . ءاعدلا تقو نيديلا عفر بابحتسا : اهنمو

 هيف نيديلا عفر عرشي الف ءاذه ريغ يف ةبطخلا ءاعد امأو

 ءامهعفر يف غلاب هنأ درو هنإ ىتح «بحتسيف ءءاقستسالا يف امأو

 .امهعفر ةدش نم ءامسلا وحن ىلإ امهروهظ تناك ىتح

 وحن امهروهظ نإو «نيتبولقم امهعفر هنإ :مهضعب لاقو

 «نيديلا عفر يف ةمكحلا ناسنإلا ملعيلو «لوألا حيحصلاو «ءامسلا

 هراقتفاو «هزجعو هلذ رهظم هنأ : يأ ؛اهعفر تقو كلذ رضحتسيو

 . هتاظحل نم ةظحل لك يف هيلإ جاتحم هنأو «ىلاعت هللا ىلإ

 بحتسيف «هيلإ جيتحا اذإ ءاقستسالا بحتسي امك هنأ :اهنمو

 هنأل ؛هل ىّلصي ال نكل «هررض فيخو ءرطملا رثك اذإ ءاحصتسالا

 «تايآلا ةلمج نم هنأل ؛رثك اذإ هل ىلصي :لاقي نأ الإ دري مل

 . ءاعدلا اذهب ءاعدلا بابحتسا :اهنمو

 ءمهل وعديف هوتأي نأ وه لوسرلاب ءاقستسالا نأ :اهنمو

 .مارحف «ههاجب ءاعدلا وأ «هؤاعد امأو «ةصاخ هتايح يف كلذو
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 فوخا ةالص ب إ

 «ةعمجلا ةالصو «ديعلا ةالص :لاقي امك ؛اهببس ىلإ تفيضأ

 .اهوحنو «فوسكلا ةالصو

 اهلك ةعيرشلا نإف ؛مهيلع اًفيفختو «دابعلاب ةمحر تعرش
 ضعب ىلع ضئارفلا ضعب قش اذإ اذهلو «ةقشم اهيف سيل ةحمس
 رفاسملاو ضيرملا نع ففخي امك ؛هنع ففخ «ضراعل سانلا

 .امهوحنو «عمجلاو رطفلاب امهوحنو

 اَدإَو :ىلاعت لاقف ؛عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب ةتباث يهو

 مكتوف نأ فح نإ ةزلَصلأ نو رص نأ حاج گیل سف ضرألآ يف مص
 ص وچ ت ور م هر دسم ے ور م

 تمقأف ميف تنك ادو (3) ام ودع کل أوناك يِرفكلا ن اورفك نذل

 . ةيآلا ٠١١-1٠٠١ :ءاسنلا]€ كمك مهني ةكياط مَن ةزكصصلأ مهل و دع

 ةتس نم هيب يبنلا نع فوخلا ةالص تحص :دمحأ مامإلا لاقو

 . ه | .هراتخأ انأف «لهس ثيدح امأو «ةزئاج اهلك «ةعبس وأ «هجوأ

 )١( «عانقلا فاشك» :عجار )۲/ ١١(. «ىهنلا يلوأ بلاطم» )١/ ۷٤١(.
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 لوألا دا

 ء-اَمُهنَع هللا يضر  ٍباَّطَخلا نب ب َرَمع ِنْب هاِدْبَع ْنَع - )€۸(

 ْتَماَقُق ویا ضب يف بزل لص ةكرشا نورا

 16 هکر ةعم ˆ َنيِذّلاب ىَلَصَ ءودعلا ِءاَرِإب ٌةَفئاَطَو «هَعَم ةف ةفئاط

 ةعكر ناتفئاطلا ٍتْضَقَو ةعكر مهب ىَّلَصَق «نوئَخآلا َءاَجَو ءاوهذ

 . "0ةَعكر

 :باب «فوخلا ةالص :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 ةالص :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )۹٠١(« مقر «فوخلا ةالص

 .هل ظفللاو «(879) مقر ءاهرصقو نيرفاسملا

 ء(١۲۷ )١/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم »

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و 5٠7(« /۲) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «مهفملا»و ۲٠۸(« /7) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و .(57 /۳)

 يبطرقلل
 «ماكحألا ةدمع حرشاو ١754(« /7) يوونلل «ملسم حرشا»و «(478/؟)

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ٠١١(« /۲) قيقد نبال

 = حتفاو 22759 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )/ ۴٠١(.
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 ةالص خلك هللا لوسر انب ىلص» :رمع نبا ثيدح يف هلوق

 .ودعلا اهيف يقل يتلا : خلإ 2. . .همايأ ضعب يف فوخلا

 ودعلا اجو اوبهذ مث «ةعكر ةفئاطب ىلص هنأ :هانعم :ليق

 ىلصف .«ىرخألا ةفئاطلا تءاج مث «مهتالص يف مهو نوسرحي

 .ةعكر ةعكر كلذ دعب ناتفئاطلا تضق مث «ةعكر مهب

 . لهس ثيدح وهو « يناثلا ثيدحلا ىنعم هانعم هنأ لمتحيو

 . فوخلا ةالص ةيعورشم :اذه يفف

 كرثي هنإ ىتح ءاّدج اهدكأتو «ةعامجلا بوجو :اضيأ هيفو

 . تابجاولا نم ريثك نم مهأ اهنأل ؛اهلجأل تابجاولا ضعب

 نم مهعامتجا يف نأل ؛دحاو مامإب ةالصلا ةيعورشم : هيفو

 : [ة]ريثك ءايشأ حلاصملا

 وحنو «ءادعألا ةلذو «بولقلا فيلأتو «ةملكلا عامتجا :اهنم

 . كلذ
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 حتف»و ٠١١(« ⁄۳) يقارعلل «بيرثتلا حرط»و ١7(« /7) بجر نبال «يرابلا =

 o)» /5) ينيعلل «يراقلا ةدمعاو ١((« /') رجح نبال «يرابلا

 .(5 /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و ٠١(. /۲) يناعنصلل «مالسلا لبس»و
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 ٍنْب ِتاَّوَخ نب جلاص نع «ناَموُر ِنُب ااا
 ا

 ةالص «عاقّرلا ِتاَذ ةَالَص هلي هللا ٍلوُسَر عَم م ىَلَص (غ ْنَّمَع ءریبج

 2. ور صر 2 2 تر 2 9 3 5 ٠

 ىلصف .ٌودعلا هاجو ةفئاطَو ءهعم ثفص ةفئاط نأ :فؤخلا
 وع

 اوُفَرَصْا م < «مهيضتأل اوت أَو ءامئاَف تّ مث «ةَمْك هم نبذل

 يا َةَعَكرلا مهب ىَلَص .ىرخألا ُةَفْئاَطلا ٍتءاَجَو ٌوُدَعلا َهاَّجِو
 ."0:هب َمَّلَس هُ ءهسفنأل اواو ءاَسِلاَج َتَبَ هُ ثقب

 ةوزغ :باب «يزاغملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص :باتك يف ملسمو )۳۹٠١(« مقر «عاقرلا تاذ

 نع «تاوخ نب حلاص نع «هل ظفللاو «847(2) مقر «فوخلا ةالص :باب

 .هب « ةمثح يبأ نب لهس

 ٤١١(« /۲) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(١٤ /7) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و

 ةدمع حرش»و «(۱۲۸ /5) يوونلل «ملسم حرش»و ۲۲١(« /۳) ضايع

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(١١٠٠ /۲) قيقد نبال «ماكحألا

 ,(967 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 2076١ /5) نقلملا .

 = يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و .(۳۷ )٦/ بجر نبال «يرابلا حتف»و

AY 
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 .ةَمثَح يبأ نب لْهَس وه لكي هللا ٍلوُسَر عَم ىَلَص يِذَلا

 «ريبج نب تاوخ نب حلاص نع نامور نب ديزي نع» :هلوقو
 ,«فوخلا ةالص عاقرلا تاذ ةالص ي هللا لوسر عم ىلص نمع

 . ثيدحلا رخآ يف فلوملا هنيب امك ةمثح يبأ نب لهس وهو

 وه اذه :«ودعلا هاجو ةفئاطو «هعم تفص ةفئاط نأ» :هلوقو

 ا یک فيرم کک ا
 .ةكرحلا ةلقو «ةلوهسلا نم هيف امل ؛- ىلاعت هللا همحر -

 ثيدحلا اذه نإف ؛نآرقلا يف امل قفاوملا وه هنإف :اضيأو

 . ةميركلا ةيآلل ريسفتلاك

 يغبني هنأ :-دمحأ نع ةياور وهو - مالسإلا خيش راتخاو

 ءةنسلا رجهت الثل ؛اًنقو اذهو ءاتقو اذه لعفيف ؛اهلك هجوألا لعف

 ؛ةددعتم تافصب درو امم اهريغك ءاهتيعورشم دحأ لك ملعيلو

 نم رثكأ ةيناثلا ةعكرلا لوطت هجولا اذه يفو «هوحنو رتولاك
 . ةجاحلل ىلوألا

 «يراقلا ةدمع»و ٤۲١(« /۷) رجح نبال «يرابلا حتف»و ٠١٤١(« :ص) =

 «راطوألا لين»و «(04 /۲) يناعنصلل «مالسلا لبس»و )١11/ ١197(« ينيعلل

 .(۲ /5) يناكوشلل

 ٠۳(. /۱) «ئهتنملا حرش» «(۱۲۸ /۲) «عدبملا» :عجار (۱)

 . قباسلا عجرملاو «فرصتب ۳٤۸( ۰۲۸۷ /۲۲) «ىواتفلا عومجم» (۲)

AY 



 عم تدهش :َلاَق ٌيِراَّصَنَألا ادب نب ِرِباَج نع - )16١(

 ل هلا ٍلوُسَر َفْلَخ ِنْيَفّص اَنَفَفَصَو ءيفؤَلا الص قولا لوس

 عكر مث ءاًعیمَج انّبكو فلكي سلا بكف قلبا نيبو ان يا

 َرَدَحُنا مث «اًعيِمَج انْعَفَرَو « عوكل َّنِم ُهَسْأَر عفر م اًعيِمَج اَنْعكَرَو

 ٌرُدَعلا رخن يف ُرََخَّوُملا فصلا ماقَو هیلی يذلا ٌفَّصلاو ٍدوُحّسلاب

 َرَدَحْنا هيلي يِذَلا فصلا َماَقَو ءَدوُجُّسلا ل ىلا ىَضَق

 راتو حولا فلا مدت مث ءاوُماَتَو ؛دوجللاب ُهوُملا فصلا

 ُهَسْأَر عفر م ءاًعيِمَج كرو 5 يلا عكر م ُمّدقُملا فصلا

 يِذَلا ٌتفَّصلاو ِدوُجّسلاب َرَدَحْنا مث ءاًعيِمَج اقر عوكولا نم

 يف ُرخّوُملا فصلا ماتَ «ىلوألا ةَمكَرلا يف اًرَّخَوُم َناَك يِذَلا هيل

 يلب يذلا ٌففَّصلاو َدوُجّسلا لي تلا ىَضَق اًملق ٌوُدَعلا روحن

 فك ىلا هت ءاودَجَسَف ءدوُجّسلاب ُرَّخْوُملا تفَّصلا َرَدَحْا

Af 



 و 205 ا ل 2

 . مهئارَمأب ِءالوَه مكُسَرَح عنصَي امك :ٌرباَج لاق

 . همامتب ملم م هَركذ
 لا وع - 2 ر يد o 2 - 7 ر

 عَم فوخلا ةالص ىلص هنأو «هنم افرط ٌيراخبلا ركذَو

 ."”عاقرلا ٍتاذ ٍةَوْرغ ٍةَعِباَّسلا ةوزغلا يف يك ّييِبنلا

 نيبو اننيب ودعلاو . لكي هللا لوسر فلخ نيفص انففصف .«فوخلا

 . فوخلا ةالص هجوأ نم هجو اذه : خلإ «. . .ةلبقلا

(1) 

(۲) 

 : طورش ةثالث هلعفل طرتشيو

 ارقا ري رانا ةا :باتك يف ملسم هجرخأ : ثيدحلا جيرخت *

 )۸٤١(. مقر «فوخلا ةالص :باب

 مقر «عاقرلا تاذ ةوزغ :باب «يزاغملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ

 ملسم يفض رباج ثيدح ىور دقو .«ةعباسلا ةوزغ» :هيف نأ الإ «(7844)

 «(8550) مقر «فوخلا ةالص :باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص :باتك يف

 . ةفلتخم ظافلأو قرط نم

 ۲۲١(« /۳) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو ٠١١(« /5) يوونلل «ملسم حرشاو

 ؛(779 /5) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ٠١۳(« /؟)

 «ةدمعلا ىلع تكنلا»و 227/805 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 ةدمعاو 519((2 /1) رجح نبال «يرابلا حتفاو ٠١١(. :ص) يشكرزلل

 لين»و 1١(« ⁄/۲) يناعنصلل «مالسلا لبس»و )١١/ ١95(«: ينيعلل «يراقلا

 .(0 )٤/ يناكوشلل «راطوألا
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 ذوخأم هطارتشاو «ةلبقلا نيبو مهنيب ودعلا نوكي نأ :اهدحأ

 . ثيدحلا صن نم

 ةلاحلا يف مهنأو .مهلعف نم ذخؤيو ءودعلا نوري مهنأ : يناثلا

 يف اوناك املف ءاعيمج ةالصلا لاعفأ نولعفي اهيف ودعلا نوري يتلا

 رحن يف نورخآلا ماقو «مهضعب دجس «ودعلا نوري ال دوجسلا ةلاح
 .ودعلا

 نيكرشملا نم نيمك نّمؤي مل نإف «نيمكلا نّمؤي نأ : ثلاثلا

 ىنعم نم ذخؤيو «هجولا اذه ىلع اهولصي مل «مهفلخ نم مهيتأي
 ةدئافلا متت مل «نيمكلا نمؤي مل اذإف ءاهتيعورشمو فوخلا ةالص

 ثيدحلا موهفم نم ذخؤي هلعلو ءهجولا اذه ىلع فوخلا ةالصب

 نم دحأ سيل هنأ :هموهفمف ««ةلبقلا نيبو اننيب ودعلاو» :هلوق نم
 . ةلبقلا ةهج ريغ يف ودعلا

 دجو اذإ الإ «"”لهس ثيدح راتخا دمحأ مامإلا نأ :مدقت دقو

 .هجولا اذه راتخي هنإف ؛ةلاحلا هذه يف امك ؛هريغل حجرم

 رمتسا هنأ :يأ ؛«ودعلا رحن يف رخؤملا فصلا ماقو» :هلوقو

 ةالص هجوأ نم هريغو اذه يف مهلعف نأ كش الو «سرحي مايقلا يف

 هب اوملعي ملو ءاذه اوداتعي مل مهنأل ؛ِلكك لوسرلا نم عازيإب فوخلا
 .مهملع ام دعب الإ

 . بابلا لوأ ( ۱ : ص ) مدقت 000

A٦ 



 لب «هريغ ىلع اذحأ لضفي ملو لَك هنم ماتلا لدعلا : هيفو

 وأ ةريبك ءاوس ؛ةيالو هل نم لك ىلع بجي اذكهو «مهنيب ىّوس

 متت لدعلاب نأل ؛مهيلع يلو نميف لدعلا هيلع بجيف «ةريغص

 «ضرألاو تاومسلا هب تماق يذلا وهو «ةرخآلاو ايندلا حلاصم

 ةبحملاو فيلأتلا لصحي هبو «دحأ لك نم اضرلا لصحي هبو
 ىلع بجو اذهلو «لدعلاب الإ ةيعرلل حالص الو «ةملكلا عامتجاو

 نيب اولدعاو «هللا اوقتا» : لكك لاق امك ؛هدالوأ نيب لدعي نأ بألا

 لّضفملا ناك ولو «ضعب ىلع مهضعب لضفي الو «“«مكدالوأ
 هنإ ىتح «سانلا لدعأ ةي هللا لوسرو «هيلع لّضفملا نم رب
 ةوادعلل ببس لدعلا مدعو ‹«مهنم قثي هنأ عم «هباحصأ نيب لدعي

 .قرفتلاو قاقشلاو

 [يذلا] فصلا [ماق]و ءدوجسلا لك يبنلا ىضق املف» : هلوق

 .نيتدجسلا اوضق : يأ ؛ خلإ «. . . هيلي

 .لاحلا هذه لثم يف ةكرحلا ةيعورشم ىلع ليلد : ثيدحلا يفو

 : ماسقأ ةعبرأ ةالصلا يف ةكرحلا نأ مدقت دقو

 ريغل ةيلاوتملا ةريثكلا ةكرحلا يهو ؛ةالصلا لطبي :مسق

 . ةجاح

 مقر «ةبهلا ىلع داهشإلا :باب ءاهلضفو ةبهلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

(YOAV) . 
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 .ةجاح ريغل ةريسيلا ةكرحلا يهو ؛اهيف هركي : مسقو

 .ةجاحلل ةريسيلا ةكرحلا يهو ؛هب سأب ال : مسقو

 ىأر ول امك ؛ةالصلا ةحلصمل ةكرحلا يهو ؛ عورشم : مسقو

 ةليضف كرديل ؛اهيلإ مدقتلا هل بحتسيف «ةجرف فصلا يف همادق

 مامإلا ةعاط نأل ؛اذه يف امك ؛ضراع رمأل بجت دقو «مدقتلا

 . موصعم ذاقنإل ةكرحلا تناك ول امكو «ةبجاو

 ءالؤه مكسرح لعفي امك» :هلوقب مهلعف رباج هبش مث

 . «مكئارمأب

 عم فوخلا ةالص ىلص هنأ» :يراخبلا ةياور يف هلوقو

 مدقت دقو ««عاقرلا تاذ ةوزغ ةعباسلا ةوزغلا يف ل هللا لوسر

 «ةدحاو ةوزغ يف امهف «عاقرلا تاذ ةوزغ يف هنأ لهس ثيدح

 . تقو يف ثيدح لك نإف ؛ةدحاو تسيل ةالصلا نكل

 «فعض يف اوجرخ مهنأل امإ ؛عاقرلا تاذ :ةوزغلا تيمسو

 «عاقرلا تاذ :تيمسف «قرخلا مهلجرأ ىلع اوُقل مهنأو ءرهظ ةلقو
 . مسالا كلذب ىمسي هيف تعقو يذلا عضوملا نأ امإو

 عضوملا برق هنأ : رهاظلا اهعضومو «دجن لبق ةوزغلا كلتو

 . لحارم عبرأ نم اًوحن ةنيدملا نع دعبي ؛ ةنارفعزلاب مويلا ىمسملا

mala 
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 هيلع نكي مل اذإو «تيم هيلع ناك اذإ ريرّسلل مسا :ةزانجلا
 .ريرس :هل لاقي هنإف «تیم

 «ةالصلا تيملاب لعفي ام مهأ نأل ؛ عضوملا اذه يف هوركذو

 . ضئارفلاو اياصولا يف قلعت هلف ءالإو
 ليسغتو «بطلاو «ضيرملا لاوحأ : باتكلا اذه يف نوركذيو

 .روبقلا ةرايزو «هنفدو «هيلع ةالصلاو «هنيفكتو «تيملا

 ؛ةيافك ضرف يهف «هنفدو هيلع ةالصلاو «هنيفكتو هلسغ امأو

 سانلا نم ملع نم مث ءالإو «نيقابلا نع طقس «يفكي نم هب ماق نإ
 . ةيافكلا ضورف اذكهو «كلذ ىلع ردقو «هلاحب

 طقس «يفكي نم هب ماق نإ» : ةيافكلا ضرف يف مهضعب ةرابعو

 صاخ مثإلا نأل ؛رظن اهيف «مهلك سانلا مثأ ءالإو «نيقابلا نع

 هنإف «نمؤملا هدبعل هللا ماركإ نم اذهو «كلذ ىلع ردقو ملع نمب

 مل هدج اًباوثأ سبلُي مث (بيَطي مث «ةمات ةفاظن هندب فظني ًالوأ

۹۹۱ 



 اهنأ :هيلع ةالصلا يف ةمكحلاو ؛هيلع يلصي مث ءاهيف هللا صعي

 ؛لاحلا هذه يف ناك ام جوحأ هنأل (هل ةعافش |

 :اهناكرأ نإف ؛تيملل ءاعدلا وه هيلع ةالصلا ناكرأ مظعأو

 لضفأو ؛ِلَك يبنلا ىلع ةالصلاو «ةحتافلا ةءارقو « عبرألا تاريبكتلا

 . ميلستلاو ؛تيملل ءاعدلاو «دهشتلا يف امك اهعاونأ

 ىنبم نأل ؛بحتسي ال : ليق ؟ال مأ حاتفتسالا بحتسي لهو

 تاولصلا نم اهريغ تفلاخ اذهلو «فيفختلا ىلع ةزانجلا ةالص

 .اهريغو دوجسلاو عوكرلا مدع :اهنم ؛ةريثك ءايشأ يف

 : ليقو «ةحتافلا ةءارق ىلع اهيف دازي ال هنأ :اهيف فيفختلا نمو

 الإ «تاولصلا نم اهريغك اهنألو «هنع يهنلا دري مل هنأل ؛ بحتسي

 . حصأ اذه لعلو ءاهب اًصاخ درو اميف

 هجو ىلع يقب ول هنإف ؛هنفد :نمؤملا هدبعل هللا ماركإ نمو

 وه ررضتلو «هتحئارب ءايحألا ررضتلو «عابسلا هتلكأل «ضرألا

 «تاناويحلا فيج ىقلت امك يقلأ «تام اذإ هنأ ملع اذإ .كلذب

 هلوق دنع سابع نبا لاق اذهلو «نفدلاب هرتسو «همركأ هللا نكلو
 ةنم نم اذهو «هنفدب همركأ : يأ ؛[١۲ :سبع]€ رفا اق راما من : ىلاعت

 ن انان رال لع را :ىلاعت لاق اذهلو «هدابع ىلع ىلاعت هللا
 ءروصقلاو رودلا يف (ءايحأ) : يأ ؛[٠۲- ٠١ :تالسرملا] اَتومَأو ُهآَيَحأ

 .روبقلا يف (اتاومأ)و
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 لوألا ثيل

 ّيشاحبنلا اب ٌييبنلا ىعن : لاق « فذ ةرئره يبأ ْنَع )15١(-

 «مهب فص ءىَلَّصُملا ىلإ مه َجَرَحَو ويف َتاَم يلا ميلا يف
 . ")اً ربك

(1) 

 يذلا مويلا يف ةي يبنلا ىعن» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوق

 لجرلا :باب «زئانجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت *

 يف ملسمو ءرخأ عضاومو )١١84(« مقر «هسفنب تيملا لهأ ىلإ ىعني

 .(901) مقر «ةزانجلا ىلع ريبكتلا : باب «زئانجلا : باتك

 )1۰ /1) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم «*

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ٠١(« /۳) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 يوونلل «ملسم حرشا»و 1٠١(« /0) يبطرقلل «مهفملا»و )/ ٤١۲(.

 مالعإلا»و. ١58(« /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو )۷/ ۴١(«

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 78١(« /5) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 ةدمعاو *٠( /۳) رجح نبال «يرابلا حتفاو )71¥ /۲) راطعلا نبال

 لين»و ٠١١(« /۲) يناعنصلل «مالسلا لبس»و ١18(« ⁄۸) ينيعلل «يراقلا

 .(۸۷ )٤/ يناكوشلل «راطوألا

4۳ 



 : خلإ 2. . .هيف تام

 :نامسق وهو «ناسنإلا تومب رابخإلا وه : يعنلا

 .زئاج مسقو «مرحم مسق
 «مهتيم تام اذإ هنأ كلذو ؛ةيلهاجلا هلعفي ناك ام : مرحملاف

 ءامهوحنو لبج وأ تيب نم ؛دلبلا يف قهاش لك سأر ىلع اودعص

 يذلا ًانالف ىعنن :نولوقي ؛كلذ يف نوبواجتيو «هنوعني اولعجو

 طّخستو «ةحاين هنأ :دسافملا نم اذه يفف ءاذكو اذك هفاصوأ نم

 مهرثكأ نأل ؛ميظع ءيش بذكلا نم هيفو «هردقو هللا ءاضق نم

 :هيفو «هيف سيل ام تيملا فاصوأ نم نودعيو «ةرجألاب ىعني

 .ءيشب سيل ىعني ال يذلا تيملا نأ مهدنعو «نزحلل جبيهت

 رابخإلا وهو لك لوسرلا هلعف ام وهف ءزئاجلا يعنلا امأو
 «ةينيدلا حلاصملا نم كلذ وحنو «هيلع ةالصلا لجأل ناسنإلا تومب

 امم اهوحنو ةحاين نود نمو «قهاوشلا سوؤر ىلإ دوعص نود نم

 جرخو «هتومب لب مهربخأ «يشاجنلا تام امل هنإف ؛ ةيلهاجلا هلعفي

 هنإف ؛زئانجلا ىلصم :ليقو «ديعلا ىلصم :يأ ؛ىلصملا ىلإ مهب

 ىلع ةالصلل دعم يوبنلا دجسملا برق لحم تقولا كلذ يف ناك

 جرخ هنإف ؛ديعلا ىلصم :كلذب دارملا نأ رهاظلا نكلو «زئانجلا

 . مهعامتجاو سانلا ةرثكل ؛ هيلإ مهب

 ىلع نمآ يذلا حلاصلا كلملا ةشبحلا كلم وه : يشاجنلاو

۹٤ 



 «ةشبحلا ىلإ اورجاه «نوكرشملا مهاذآ امل مهنإف ؛ةباحصلا دي

 ؛ مهيديأ ىلع هادهو «هعينص هل هللا ركشف «مهمركأو يشاجنلا مهاوآف

 .ريَسلا يف طوسبم وه امك

 . يشاجنلا : ىمسي ةشبحلا كلم نم لكو

 :دئاوف ةدع ثيدحلا اذه يفف

 هنإف ؛ِهلك هللا لوسرل ةميسجلا ةيالاو «ةميظعلا ةزجعملا :اهنم

 «هبلق كلذب اتئمطم هيف تام يذلا مويلا يف يشاجنلا تومب ٌرّبخأ

 .اًبيرقت اًموي نيسمخ وحن ةشبحلا ضرأو ةنيدملا نيبو
 ىلع ةالصلا لجأل درجملا رابخإلا وه يذلا  يعنلا نأ :اهنمو

 .زئاج  اهوحنو ةحاين نودب حلاصملا نم كلذ وحنو «تيملا

 وأ ملع بحاص ناك اذإ بئاغلا ىلع ةالصلا ةيعورشم :اهنمو

 . كلذ وحنو «اًحلاص اكلم وأ «لضف

 عرشت : ليقف «بئاغلا تيملا ىلع ةالصلا يف ءاملعلا فلتخاو

 .اقلطم

 .اقلطم عرشت ال :ليقو

 وأ ءاحلاص اكلم تيملا ناك اذإ امك ؛ةحلصمل عرشت :ليقو

 نم ناك اذإ امأو «كلذ وحنو «لضفو ريخ بحاص وأ ءاّملاع ناك

 بئاغ لك ىلع يلصي ةي يبنلا نكي مل هنإف ؟عرشت الف «سانلا رئ

 اذهو «هوحنو يشاجنلاك ؛صاوخلا ىلع يلصي ناك امنإو «تومي
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 .مويلا دجن لهأ لمع هيلع يذلا وهو «لاوقألا حصأ لوقلا

 «ةحتافلا ىلوألا دعب أرقيف ؛ عبرألا تاريبكتلا ةيعورشم :اهنمو

 وعدي ةثلاثلا دعبو «دهشتلا يف امك هيب يبنلا ىلع يلصي ةيناثلا دعبو

 «ةعبارلا ربكي مث «خلإ .٠ . .انتيمو انيحل رفغا مهللا» درو امب تيملل
 . ملسي مث ؛ءيشب وعدي الو «ًاليلق اهدعب ثكميو

 .تيملا ىلع ةالصلا يف فوفصلا ةيعورشم : هيفو
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 نالا ثيل /
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 «ّيشاجتلا ىَلَع ىَّلَص لكي ىلا ْنأ :ٍرِباَج نع -(16؟)
 ت 4

 . “ثلا وأ ءيِناَثلا فصلا يف ثْنكَف

 ‹يشاجنلا ىلع ىلص لكي يبنلا نأ» : رباج ثيدح يف هلوق
 . «ثلاثلا وأ ىناثلا فصلا ىف تنكف

 ةالصلا نإف ؛مدقت امك تيملا ىلع ةالصلا ةيعورشم : هيف

 فص نم :باب «زئانجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 ءهل ظفللاو )2١155(« مقر «مامإلا فلخ ةزانجلا ىلع ةثالث وأ نيفص

 يف :باب ءزئانجلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاوم يف اًضيأ هجرخأو
 .(160؟7) مقر «ةزانجلا ىلع ريبكتلا

 5١5(« /7) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 :(57 /۷) يوونلل «ملسم حرش»و 1٠۹(« /۲) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(١٠٠ /1؟) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(507 /5) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا .ةدمع»و ۱۸١(« /۳) رجح نبال «يرابلا حتفاو c(1 /؟)

 .(۱۸۷ /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و ع« //) ينيعلل
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 هذه يف وهو «ةعافشو هل ءاعد يهف «يحللو «هل ةحلصم هيلع

 درو دقف ؛يحلل ةحلصم اهيفو ؛ءاعدلا ىلإ ناك ام جوحأ ةلاحلا

 هيلع ىلص نمو «طاريق هلف «تيملا ىلع ىلص نم هنأ» : يتأي امك

 ءدحأ لثم امهرغصأ نأ :دروو ««ناطاريق هلف «نفدي ىتح هعبتو

 . ميظعلا لبجلا لثم وأ

 فالتخابو «مهصالخإو نيلصملا فالتخاب رجألا فلتخيو

 رفغ هنأ : نيحلاصلا ضعب نع ِءارَم [تدرو] دقف ؛ هيلع ىلصملا

 . هتزانج ىلع ىلص نم عيمجل

 درو امك «ةثالث نع صقنت ال نأو .فوفصلا ةيعورشم : هيفو

 نوعبرأ هيلع يلصي ملسم نم ام» :ٌّثَحلا درو دقو «كلذ ىلع ثحلا

 .«هيف هللا مهعفش الإ ءائيش هللاب نوكرشي ال
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 A1). : ص) )۱۹٤( مقر ثيدح يف هجيرخت يتأيس )0(

 .(47 : ص) )١754( مقر ثيدح يف هجيرخت يتأيس )۲)
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 ب تر ا ط 585 7 - 7 ن 0 هه <

 ىلع ىلص لكي هللا َلَوُسَر نأ : ساّبع ِنْب اِدْبَع نع )16( 

 . ")اًعَبْرأ هيلع َرّبكف «َنِفذ اَم َدْعَب ريق

 ربق ىلع ىلص هلي هللا لوسر نأ» : سابع نبا ثيدح يف هلوق

 . «اًعبرأ هيلع ربكف ‹ نفد ام دعب

 .ربقلا ىلع ةالصلا زاوج ىلع ليلد : هيف

 رهش وأ «رهش ىلإ هيلع ةالصلا بحتست : باحصأللا لاقو

 :باب «ةالصلا ةفص :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 ءزئانجلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )8١14(« مقر «نايبصلا ءوضو

 .هل ظفللاو «(405) مقر «ربقلا ىلع ةالصلا : باب

 ء(١٠۲ /5) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبطرقلل «مهفملا»و «(518 /۳) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 مالعإلا»و ١١١(« /؟) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )5١6/5(«:

 (ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 25٠5«: /5) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 ةدمعاو ۲٠١(« /7) رجح نبال .«يرابلا حتف»و «(757 /۲) راطعلا نبال

 ١6١(. /5) ينيعلل «يراقلا
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 ربقلا ىلع ىلص ي يبنلا نأ دري مل هنألو «هدعب ىلبي هنأل ؛'ءيشو

 .رهش دعب

 ءرهشلاب ديدحتلا دري مل هنأل ؛رظن ديدحتلا اذه يف نكلو

 [ال] حورلا ىلع ةالصلا نأل ؛"»هدعب هيلع ةالصلا نم عنام الو

 .دسجلل

 . مدقت امك اًعبرأ ريبكتلا ةيعورشم : هيفو

¥ ¥ ¥ 

 بلاطم» ١7١(«. /۲) «عانقلا فاشك» )١/ ۳٠١(. «ىهتنملا حرش» :عجار )١(

 .(۸۹۰ /۱) «ىهنلا يلوأ

 نبا لاقو .ليقع نبا هراتخاو «ًادبأ هيلع ىلصي هنأ :بهذملا يف لوق وهو (۲)

 )٥۳۲/۲(. «فاصنإلا» :رظنا .رهظأ وهو :«هحرش» ىف نيزر
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 ميلا تيد
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 نفك ب هللا لوّسر نأ : - اهنا يضر ۔ ةشئاع نع - )۱٥4(

 .©"ِةَماَمِع آلَو ّصيمَق اهيف َسْيَل ةن :َِيِناَمَب ضيب باَوْنَأ ةَنَلَث يف

 نفك ةي ىبنلا نأ» :- اهنع هللا ىضر  ةشئاع ثيدح ىف هلوق

 بايثلا :باب «زئانجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(
 ءزئانجلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )٠٠٠٠١(. مقر «نفكلل ضيبلا

 ةيلوحس» :«ضيب» :هلوق دعب دازو )44١(« مقر «تيملا نفك يف : باب

 . «فّسْرُك نم
 ةضراعاو ١6(« /7) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(١٠١ )٤/ يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرشاو 044 /0) يبطرقلل «مهفملا»و )۳4۱ /۳)

 مالعإلا»و ١١١(« /؟) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو «(۷ /۷)

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )14 )٤/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 ؛«(198 :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و «(7794 /۲) راطعلا نبال

 ء(١١٠ /7) رجح نبال «يرابلا حتف»و 77١(«2 /۳) يقارعلل «بيرثتلا حرط»و

 )€4 /0) يناعنصلل «مالسلا لبس»و ء(0ا/ /8) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 ١١(. /5) يناكوشلل.«راطوألا لين»و

 ١مه



 «ةيلوحس» «نميلا ىلإ ةبوسنم : يأ ؛«ةينامي ضيب باوثأ ةثالث يف

 ىلإ :ليقو «بايثلا هذه اهيف لمعت نميلا يف ةديلب ىلإ :ليق
 .رحبلا لحاس

 . فئافل ثالث اهنأ : يأ ؛«ةمامع الو صيمق اهيف سيل»

 ءاوس «ضيبأ نفكلا نوكي نأ بابحتسا : ثيدحلا اذه يفف

 طسبت ؛فئافل ثالث لجرلا نفك نوكي نأو «ىثنأ وأ اًركذ ناك

 رخبيو فظني ام دعب اهيلع عضوي مث ءاهنيب اميف طونحلا لعجيو
 ٠م

 . فسنيو

 يف الإ «فيشنتلا هل بحتسي الف «ءاملاب هيف رهطتي عضوم لكو

 هيلإ عرسي هنأل ؛اًررض ةبوطر هيفو هنيفكت يف نأل ؛ عضوملا اذه
 .داسفلا

 ىلع نطق يف طونحلا نم لعجيو ءاّيقلتسم اهيلع عضويو
 ةدحاو لك فلتو ءاهيف جردي مث «هدوجس عضاومو «ههجو لفانم

 لعجيو ءرخآلا اهفرط ىلع ةدحاو لك فرط عضوي نأب ؛اهدحو

 يف لمكأ نوكيل ؛اهدقعي مث ءهفرشل ؛هسأر دنع لضافلا رثكأ

 ءاقب يف ىنعم الو «ةتقؤم ةجاح اهنأل ؛ربقلا يف لحت مث ءرتسلا

 .ربقلا يف هعضو دعب دقعلا
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aاَنْيَلَع لَ :ْثَناَ .ٍةَيراَصنألا ةع منَ ف  

 a تفوت نيح لک ہللا لوس

 ةرخآلا يف ذ َنْلَعْجاَو «ردسو ِءاَمب كلذ تيار إي يق

 ُماَنْذآ ءاترف اًملق ««يّتنذآف نعرف اذإف «روفاك ْنِم ايش وَ ءاروفاك

 .راَرإ : : يِنْعت ؛ (هب ب اًهنروشأ» : َلاَقَف ُهوَقَح ًاناَطْعَأَ

 ."9ءاَعْبَس ْوَأ» :ٍةَباَوِر يفَو
 . «اهنم ء وضْولا عضاَوَمَو ءاًهنمايَمب َنَدْبا» :َلاَقَو

 تيملا لسغ :باب «زئانجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 : باب «زئانجلا :باتك يف ملسمو )١١1915(« مقر ءردسلاو ءاملاب هثوضوو

 .(919) مقر «تيملا لسغ يف

 ءارتو لسغي نأ بحتسي ام :باب «زئانجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 ملسمو )١70١(2 مقر «هرخآ يف روفاكلا لعجي :بابو )١197(« مقر

 .(979) مقر «تيملا لسغ يف :باب «زئانجلا :باتك يف

 = «لسغلاو ءوضولا يف نميتلا :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ ()

o۴ 



 .كلذ

 ےب رس

 .©0نوُد ال اَهَسْأر اَنْلَعَجَو :ثَّلاَق ةبطَع َمأ َّنإو

 نيح ةَ هللا لوسر انيلع لخد» : ةيطع مأ ثيدح يف هلوق

 . بنيز يه : «هتنبا تيفوت

 َتٌتيأر نإ كلذ نم رثكأ وأ ءاّسمخ وأ ءاثالث اهنلسغا» :هلوقو

 .خلإ «

 ناك نإ هنإف «فيظنتلاو ةحلصملا ردق ىلع لسغلا نأ : هيفف

 .هردقب لسغلا رثكيف «جراخ وأ خاسوأ تيملا يفو ءادتمم ضرملا

(1) 

 .نفعتلا هيلإ عرسيو «دسجلا دسفي هنأل ؛فارسإلا هركيو

 لسغ يف :باب «زئانجلا : باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو ء(١١٠) مقر

 .(44) مقر «تيملا

 . )٩۳۹( ملسمو 0( )١١95« ثيدح يف يراخبلا دنع هجيرخت مدقت

 «راكذتسالا»و »)°0 )١/ ىباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ۲٠۹(« /5) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(5 /۳) ربلا دبع نبال

 يبطرقلل «مهفملا»و ء(۳۸۳ /7) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 «ماكحألا ةدمع حرش»و «(7 /۷) يوونلل «ملسم حرش»و )0/ ٥۹۲(.

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۳١١ /7) قيقد نبال

«(ET /2(تكنلا»و «(ا/١7 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و  

 رجح نبال «يرابلا حتفاو )0۹ : ص ) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع

«(1Y 6مالسلا لبس»و .(8”7 /8) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و' » 

 .(57 /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(97 /7) يناعنضلل
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 الف «- جراخ مث ناك ول امك كلذ ىلإ جيتحا نإ هنأ : هيفو

 . لحملا دس «عطقني مل نإف «عبسلا زواج ولو «هب سأب

 . رتو ىلع هعطق بحتسي هنأ : هيفو

 نانغا نا تاق وقيام را ردت لي ذا تحال ةةقو

 يف غلبأ هنأل ؛ىلوأ وهف ءردسلا دجو نإف «دجوي مل نإ هوحنو

 .دسجلا بيلصتو ةفاظنلا

 عرسأ اهنألو «هفرشل ؛هسأر ردسلا ةوغرب لسغي نأ بحتسيو

 نم هصلخت رسعيف «©لفولا امأو «سأرلا رعش نم جورخلا يف

 .رعش اهيف سيل يتلا عضاوملا هب لسغيف «رعشلا

 نم ًاًئيش وأ ءاروفاك ةريخألا ةلسغلا يف نلعجاو» : هلوقو

 بلصي هنأل ؛كلذ يف ةمكحلاو «فورعم بيط وهو ««روفاك

 .هدسج بلصي ام ىلإ اًذج جاتحم تيملاو «ماوهلا درطيو «دسجلا

 . يننملعأ :يأ ؛«يننذآف «نتغرف اذإف» : هلوقو

 .هانملعأ : يأ ؛ «هانذآ ءانغرف املف»

 : خلإ «. . .هايإ اهنرعشأ :لاقف «هوقح اناطعأف» :اهلوقو

 .ناسإلا رفح نم ةذوخأم كلذب هتيمستو ءرازإلا هنأب وفلاش
 )١( ءانإلا عاق يف هوحنو نانشأ نم سأرلا هب لسغي ام ةلاثح نم عمتجي ام .

 ليلقلا ءيشلا :لفولا :«ناسللا» يفو )١١/ 777( .
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 :راعشلا نإف ؛اهدسج يلي امم لعجي نأب ؛هايإ اهراعشإو

 .رهاظلاب بوثلا :راثدلاو «دسجلا يلي يذلا بوثلا

 . هرازإب كربتلا لجألو «-اهنع هللا يضر  اهلضف :اذه يفف

 ءوضولا عضاومو اهنمايمب نأدبا» :ىرخألا ةياورلا يف هلوقو
 . «اهنم

 نميتلا هبجعي ناك» ي4 هنأل ؛نمايملا ميدقت بابحتسا : هيف

 .مدقت امك ؛«هلك هنأش يفو «هروهطو «هلجرتو هلعنت يف

 .اضيأ اهفرشلف «ءوضولا عضاومب ةءادبلا بابحتسا امأو

 .«نورق ةثالث اهسأر انلعجو» ةيطع مأ لوقو

 ءاهءارو لدسيو «نورق ةثالث لعجي نأ بحتسي هنأ : هيف

 طقس نإف «ءيش هنم طقسي الئل ؛ طشملاب هدك رثكي ال نأ بحتسيو

 . نفكلا لخاد اهعم لعج «ءيش هنم

 برقأ ىتح اهلسغي الف «ءاسنلا الإ ةأرملا لسغي ال هنأ : هيفو

 «هتجوز لسغيف «جوزلا : كلذ نم ىنثتسيو ءاهنباو اهوبأ ؛نوكي ام

 .هتمأ لسغي ديسلاو

 ءاسن الو «مهعم ديس الو جوز ال لاجر عم ةأرما تتام ولو

 . لسغت نأ زوجي الو «تممي «مهعم

 اهلسغيف «ةلاحلا هذه يف ناك اذإ :باحصألا ضعب لاقو

 لسغي الف ءاهبايث علخ زوجي الو ءاهبايث ءارو نم نکل ءاهمرحم

 هك



 ةريغصلا كلذكو «هليسغت ءاسنلل زوجيف ؟ نینس عبس نود يذلا

 .ملعأ هللاو ءاهليسغت لاجرلل زوجي عبسلا نود

¥ ¥ # 



 امتي :َلاَق .- امُهنَع "هللا يضر - سابع نب هلادْبَع ْنَع -(167)

 كْيَصَقْوَأَف :َلاَق وأ ُهْنَصَقَوَ هيلا نم عقو ذِإ رعب ٌفَقاَو 0

 ‹ نيبو ىف ةونفکو «ردسو ِءاَمِب ةولسغا» نا لوس

 OT ةَمايقلا َمْوَي ُثَعْبُي هَ ا تالو 8

 . سار الو ُهَهْجَو اوُدّمَكَت ًالّو» : ٍةَياور يفَو

 يف نفكلا :باب ءزئانجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 : باب «زئانجلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو ء(١٠۱۲) مقر «نيبوث

 )١1١5(. مقر «تام اذإ مرحملاب لعفي ام

 مقر «تام اذإ مرحملاب لعفُي ام : باب «زئانجلا :باتك يف ملسم هجرخأ (؟)

 )1١7١(.

 »)1۷0 /0 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يوونلل «ملسم حرشالو 2١ /5) ضايع ىضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 مالعإلا»و ١57(« /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )4/ ١17(«2

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(۷٤٤ )٤/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 = ١11١(( :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ۷۷٤(. /؟) راطعلا نبال

 ه4



 .يتنعلا سك : صقولا :- هللا همحر  َلاَق

 عقو ذإ «ةفرعب فقاو لجر امنيب» : سابع نبا ثيدح يف هلوق

 .«هتلحار نع

 : ةديدع ماكحأ ثيدحلا اذه نم طبنتسا

 ةيافكلا ضرف نإف ؛ ةيافك ضرف هنأو «تيملا ليسغت :اهنم

 يذلا وه نيعلا ضرفو ءطقف هداجيإ عراشلا بلطي يذلا رمألا وه
 . هداجيإ درجم هيف يفكي الف «فلكم لك نم هداجيإ عراشلا بلطي

 همكح ناك نإو  هنإف ؛ لسغي مرحملا نأ : صوصخلاب اهنمو

 كتر ليست بج هاذه ىف لكن سبل هتاف” بديهشلا كح
 . هيلع ةالصلاو

 . ةفاظنلا لامكل ؛ردسو ءامب لسغي تيملا نأ :اهنمو

 ءرضي ال هريغو ريهطتلا لحم يف تارهاطلاب ءاملا ريغت نأ : اهنمو

 هيفف «ريهطتلا لحم ريغ يف امأو «قافتالابف «ريهطتلا لحم يف ام
 ءامب هولسغا» :هلوق نم مزلي هنإف ؛رضي ال هنأ :حيحصلاو «فالخ

 .امهطلخ :«ردسو

 لك ىلع مدقم هنأو «تيملا لام يف نفكلا بوجو :اهنمو

 «(58 /8) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و («5 /7) رجح نبال «يرابلا حتفهو =

 . (76 )٤/ يناكوشلل «راطوألا لين»و 4247 /5) يناعنصلل «مالسلا لبس»و

 ه4



 ملو ««هيبوث يف هونفكو» :لاق هنأل ؛نيّدلا ىلع ىتح «ءيش

 كرت» :يه ةيلوصألا ةدعاقلاو ؟ال مأ نيد هيلع له لصفتسي

 ««لاقملا يف مومعلا ةلزنم لزني لامتحالا ماقم يف لاصفتسالا

 ءاهلاق هنإف ؛- ىلاعت هللا همحر  يعفاشلا مالك نم ةدعاقلا هذهو

 اذه يف رهتشا  ىلاعت هللا همحر  هنأل ؛“نويلوصألا هنع اهذخأو

 .اًميظع اًراهتشا نفلا

 : ةبترم قوقح ةعبرأ هلام يف قلعت «تام اذإ ناسنإلا نإف

 اهنأل ؛قوقحلا رئاس ىلع ةمدقم يهو ؛زيهجتلا نّوُم :ًالوأ

 . هتايرورض نم

 . نهر هيف يذلا :اهنم مدقيو «نييمدآلل وأ هلل يتلا نويدلا : مث

 ‹ثلثلا نع تداز نإف «ثراو ريغل لقأف ثلثلا نم ةيصولا : مث

 . ةثرولا ةزاجإب الإ ذفنت مل «ثراول تناك وأ

 . عبارلا قحلا وهو «ةثرولا قح : مث

 .اتيمو اًيح بيطلا هيلع مرحي مرحملا نأ :اهنمو

 .ههجو كلذكو ءاتيمو اًيح هسأر ةيطغت مرحي هنأ :اهنمو

 .رهاظف «توملا دعب هجولاو سأرلا ةيطغتو «بيطلا ميرحت امأ

 رحبلا» «(18 /۲) «ىفصتسملا» ء(۲۳۷ )١/ ينيوجلل «ناهاربلا» عجار )١(

 ١5/8(. /۳) «طيحملا

 مذ



 «كلذ هب لعفي نأ نع هيهن نم ذخؤيف «ةايحلا لاح يف امأو

 .«اًيبلم ةمايقلا موي ثعبي هنإف» : هلوقب هليلعت نمو

 «مارحإلا لاح يف تتام اذإ اههجو ىطغي ال ةأرملا كلذكو

 فيخ وأ «بناجأ اهيلع يلصي ناك اذإ امك ؛كلذ ىلإ جيتحا نإف

 زربت نأ تدارأ اذإ ةايحلا يف امك ءاههجو ىطغي هنإف ءاهوري نأ

 ءربقلا يف تلر اذإف ءاههجو ءاطغلا سم ول رضي الو «لاجرلل

 .اههجو فشك

 رمتسي هنأو «لاحلا هذه يف تام نمل ةميظعلا ةراشبلا : اهنمو

 .ةدومحملا ةلاحلا هذه يف ةمايقلا موي ثعبي نأ ىلإ هلمع ىلع رجؤي

 نم لمعب عرشي ملسم لك نأ ىنعملا نم ذخؤي هنأ :اهنمو

 ؛هليمكت لبق ةينملا همرتخت مث «هليمكت هتين نمو «ةحلاصلا لامعألا

 اذإ لمعلا غلبم ةينلا غلبتو «ةمايقلا موي ىلإ هلمع هل يرجي هنإف

 عيمج يف ماع اذهو «لمعلا ليمكت ناسنإلا ةين نمو «ردقلا لاح

 .ةحلاصلا لامعألا
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 عانا ِنَع اتيت : ْتلاق «ة ٍةَيِراَصنَألا َةَيِطَع م ا نع )٠۷(

 . لع مرعي لَو ءزئانجلا

 مزعي ملو «زئانجلا عابتا نع انيهن» : ةيطع مأ ثيدح يف هلوق
 لاق اذإ) :ةيلوصألا ةدعاقلا نأل هِي هللا لوسر اناهن : يأ ؛«انيلع

 «(عوفرم ثيدحلاف «(ةنسلا نما وأ «(انيهن» وأ ««انرمأ» : ىباحصلا

 عابتا :باب ءزئانجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 يهن :باب ءزئانجلا :باتك يف ملسمو )۱١٠۹(« مقر ءزئانجلا ءاسنلا

 .(978) مقر «زئانجلا عابتا نع ءاسنلا

 ء(۳۸۲ /۳) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 «(۲ /۷) يوونلل «ملسم حرشاو 041١(. /۲) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١78(«: /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(504 )٤/ نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»هو ٠٤١(. /7) رجح نبال «يرابلا حتفاو )۲/ ۷۷١(«

 «راطوألا ليناو <« /5؟) يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(77“ /8) ينيعلل

 )٤/ ١76(. يناكوشلل

o1۲ 



 عوقو نقيتو ملع نإف ؛ةهاركلل وأ «ميرحتلل امإ يهنلا اذهو

 ‹ نقيتي ملو «روذحملا عوقو فيخ نإو «ميرحتلل وهف «روذحملا

 .ةهاركلل وهف

 .زئانجلا عابتا ىلع مهثح هنأ يتأيسف «لاجرلا امأو «ءاسنلا

 فعضل هنأ :زئانجلا عابتا نع ءاسنلا يهن يف ةمكحلاو

 ؛ةيلهاجلا لاعفأ نم ركنم عوقو نم نّمؤي ال - نهتقرو نهلوقع

 اذهلو «كلذ وحنو «هردقو هللا ءاضق نم طخستلا وأ «نزحلا جييهتك

 تاراوز نعل» هلي هنأ درو دقف ؛روبقلا ةرايز ءاسنلا ىلع مرحي

 اذهو «'«حرسلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاو «ءاسنلا نم روبقلا

 . ميرحتلا نع رصقي ال

 :اولاقف ء[هيبحاص] يربقو اک يبنلا ربق ءاملعلا ىنثتساو

 . اليلد كلذل

 مقر «روبقلل ءاسنلا ةرايز يف :باب ءزئانجلا :باتك يف دواد وبأ هجرخأ )١(

 ذختي نأ ةيهارك يف ءاج ام :باب «ةالصلا :باتك يف يذمرتلاو ١(«

 :باب ءزئانجلا :باتك يف يئاسنلاو )۳۲١(. مقر ءادجسم ربقلا ىلع

 )۲٠٤۳(. مقر «روبقلا ىلع جرسلا ذاختا يف ظيلغتلا : زئانجلا

o۱۳ 



 ربق ةرايز نكمت ال :20 هللا همحر  مالسإلا خيش لاق نكلو

 ؛هيلإ لوصولا اًدحأ نكمي الو «لئاوح ثالث هنود نأل ؛لَك يبنلا

 . يلايخ مهو اذهف «هراز هنأ مهوت نمو

 كلذ الولو» :ةشئاع لوقب مالسإلا خيش لوقل دضتعيو

 لوقلا اذه ىلعف ««هربق زربأل  اًديعو اًرازم ذختي نأ ةيشخ يا

 لوصولاو «دجسملا ةرايز ناسنإلل لصحي نكلو «لاكشإإلا لوزي

 : هلك ي نم ترقلاو رسا رفا ىلإ

 .اهدعب امو 5 /<ج «ىواتفلا عومجملا : عجار )غ0
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 :لكي هللا ٌلوُسَر لاق :َلاَق هذ َةَرْئَرُه ىَبَأ ْنَع - (16)
 كت نإو ءِهْيلإ اهنومدقت ٌريخف ءةحلاص كت نإف ؛ةّرانجلاب اوعرسأ» e ل ل وول RE ا يب هو

 و 2 هد < وو 7210 9

 .'«مکباقر ْنع هنوعضت ٌرشف « كلذ ىوس

 . خلإ «. . .ةزانجلاب اوعرسأ» ه5 ةريره يبأ ثيدح يف هلوقو

 ةعرسلا :باب «زئانجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 :باب «زئانجلا :باتك يف ملسمو «هل ظفللاو «(۱5) مقر «ةزانجلاب

 .(955) مقر «ةزانجلاب عارسإلا

 2(5١؟ /۳) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبطرقلل «مهفملا»و ٤١١(« /”) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 «ماكحألا ةدمع حرش»و ١١(« /۷) يوونلل «ملسم حرش»و :«(507 /۲)

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١59(« /۲) قيقد نبال

 حرط»و «(۷۷۸ /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(5159 /5)

 ء(۱۸۳ /۳) رجح نبال «يرابلا حتف»و ء(۲۸۸ /۳) يقارعلل «بيرثتلا

 »)10 ⁄۲) يناعنصلل «مالسلا لبس»و c1۳ //) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 ١١5(. /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و

 هزه



 عارسإلاب اًصاخ اهب عارسإلا سيلو ءاهب عارسإلا بابحتسا : هيف

 عارسإلا :كلذب دارملا لب «سانلا ضعب كلذ نظي امك «طقف اهلمحب

 نع ةبغر سيلو ءاهنفدو اهلمحو ءاهيلع ةالصلاو ءاهليسغت يف

 . عراشلا اهيلع هبن يتلا ةحلصملا هذهل لب «تيملا

 اوشم «هولمح اذإف كلذ يف مهئطابت نم لاهجلا هلعفي ام امأو

 تيملل اًماركإ كلذ نونظيو «ءارو ىلإ اورقهقت امبر لب «ىنيوهلا

 يف ةحلصم مهل الو هل سيل هنإف ؛مهلهج نم كلذف هيف ةبغرو
 «هحورب ًاناسنإ ناك هنإف ؛ كلذ ركني اًضيأ لقعلاو «هتوم دعب هئاقب

 .هدسج ءاقب يف ةحلصم قبي مل «هدسج هحور تقراف اذإف

 نإف «ةحجار ةحلصم كلذ ضراعي مل ام هيف عارسإلا بحتسيو

 نم ةرثك هب رظتنا اذإ امك ؛تيعور «ةحجار ةحلصم كلذ ضراع

 . كلذ وحنو «هيلع يلصي

 وه :ةأجفلا تومو «ةأجف تمي مل ام هيف عارسإلا بحتسيو

 نم مكف «هتوم نقيتي ىتح هب رظتنيف ؛رهاظ ببس همدقتي مل يذلا
 بحاص يناذمهلل ىرج امك ؛تيم هنأ نظف «ةتكس هتباصأ ناسنإ

 ناكو «نفد املف «تيم هنأ نظف «ةتكس هتباصأ هنإف ؛«تاماقملا»

 «ةربقملا يف سانأ هعمسو «حيصي لعجف «هتتكس نم قافأ «ليللا

 «ربقلا كلذ اوشبن «دغلا نم ناك املف «هوشبني ملف ءاوشحوتسا نكل

 هيف نكي مل تام نيح وهو «ضيبأ هرعش اذإو «يناذمهلا وه اذإف

 هالك



 . هتيحل ىلع ضباق وه اذإو «ءاضيب ةرعش

 هب رظتني هنإف «ةأجف هتوم ناك اذإف ءاريثك اذه وحن عقو دقو

 .ةرهاظلا تامالعلاب هتوم نقيتي ىتح

 هيلجر لصافم ءاختراو «هفنأ ليمو «هيغدص فاسخنا :اهنمف
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 مسالا ثّيرحما

 5 ت رر و ا e وهو 7 ساه <

 لكَ يبنلا ءارو تّيلص :لاق «بدنج ِنْب ةَرَمّس نع -(154)

 ."اًهَّطْسَو َماَقَق ءاّهسافن ىف ْتَناَم ِةَأرْما ىلع

 لک ىبنلا ءارو تيلص» : بدنج نب ةرمس ثيدح ىف هلوق

 .«اهطسو ماقف ءاهسافن يف تتام ةأرما ىلع

 ةالصلا :باب «ضيحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت #* )١(

 باتك :يف ملسمو ءرخأ عضاومو )۳٠١(. مقر ءاهتنُسو «ءاسفنلا ىلع

 .(455) مقر ؟هيلع ةالصلل تيملا نم مامإلا موقي نيأ :باب ءزئانجلا

 57٠(« /7”) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و ٦٠١(« /۲) يبطرقلل «مهفملا»و

 ء(۷۳٤ )٤/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١7١(, /؟)

 «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ء(۷۷۹ /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 )١/ ٤۲۹ « ۳/ 5١١(2 رجح نبال «يرابلا حتف»و ١57(« :ص) يشكرزلل

 ٠١١(« /۲) يناعنصلل «مالسلا لبس»و ٠١١(. /8» ينيعلل «يراقلا ةدمغ»و

 .(9 / 5) يناكوشلل «راطوألا لين»و

01۸ 



 . ىثنألا طسو مامإلا فوقو بابحتسا : هيف

 فقي نأ مامإلل بحتسي :- ىلاعت هللا مهمحر  ءاملعلا لاق

 لاجر عمتجا اذإف ءهسأر وأ لجرلا ردص ءاذحو «ىشنألا طسو

 «نومومأملا امأو «ىثنألا طسو ءاذح لجرلا ردص لعج «ءاسنو

 .رظن كلذ يفو ءاهرتس لجأل كلذ يف ةمكحلا : مهضعب لاقو
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 00 ةقلاَحلاَو ٍةَقلاَّصلا ّنِم “یر

 نم 'ىرب هَ يبنلا نأ» : 4 ىسوم يبأ ثيدح يف هلوقو
 «ةفاشلاو ةقلاحلاو ةقلاصلا

 عفرت يتلا يه :لاقف «ةقلاصلا - هللا همحر_فلؤملارسف

 ىهني ام :باب ءزئانجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 «ناميإلا :باتك يف ملسمو ءاقلعم )۱١١١(. مقر «ةبيصملا دنع قلحلا نم

 «ةيلهاجلا ىوعدب ءاعدلاو «بويجلا قشو «دودخلا برض ميرحت : باب
 )1١5(. مقر

 ء(١۳۷ )١/ ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و ١٠١(« /۲) يوونلل «ملسم حرشاو

 ء(١۸٤ /5) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١۷١(« /؟)

 نبال «يرابلا حتف»و 2078١ /5؟) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 «راطوألا لين»و «(47 /8) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ٠١١(« /7) رجح

 ١60(. /5) يناكوشلل

 كر



 دنع اهرعش قلحت يتلا يه :ةقلاحلاو «ةبيصملا دنع اهتوص

 . ةبيصملا

 .ةبيصملا دنع اهبوث قشت يتلا يه : ةقاشلاو

 نمم وكي هللا لوسر ؟ىرب اذهلو «ةيلهاجلا لامعأ نم هذه لكو
 نلعفي [يتاوللا] نهنأل ؛كلذ يف ءاسنلا صخو «لاعفألا هذه لعف

 نهنوحدمي - هللاب ذايعلاو  اوناكو «نهتقرو «نهلوقع فعضل ؛كلذ
 : نهحدمي مهرعاش لاق امك كلذ ىلع

 ىتفلاب رثعت مايألاو ٌنهيفو

 (”حئاونو هنللميال بداون

 ءٌّبدنُي ال يذلا نأ :- كلذ نم هللاب ذايعلاو  مهدنعو

 امك ؛كلذب نوصوي اذهلو «ءيشب سيلف «بيجلا هيلع قشي الو

 : مهرعاش لاق

 هلهأ انأامب ينيعئاف ثماذإ

 ٍدَبْعَم ةنب اي [بيجلا] يلع يقشو

 دمحمو «كرابملا دمحم :ت ءركفلا راد ط )١/ ٥١۷(« «بيبللا ينغم» )١(

 . هللا دمح يلع

 «يعفاشلا ظافلأ بيرغ يف رهازلا» :باتك نم تبّوصو «بوثلا :لصألا يف (۲)

 .(170 )١/ يفلألا ربج دمحم :ت «يرهزألل

o۲۱ 



 اضرلا مدعو ءطّخستلا نم  هللاب ذايعلاو  لاعفألا هذه يفو

 اذهلف «هبشأ نيناجملا لاعفأب يهو «ميظع ءيش هردقو هللا ءاضقب

 . بونذلا رئابك نم يهف ءاهلعف نمم ةَ هللا لوسر "ىرب

o 



ACTSص  

 یکَشا اَمَل :ثلآق ۔ اهنَع هللا ضر - ةشئاع ْنَع (5)

 لاقي ءةشبَحلا ٍضْرَأب اهتيأر ةَسينك هئاسين ضب ركذ فب ىلا
 اتركذف ةشبحلا نم انآ بربح أو مما ْتَناَكَو ءٌةَيَراَم :اهل ءَ 1: و و هجرس ع 5

 تام اَذِإ َكِئَلوُأ» :َلاَقَ سا عرف ءاّهيف ريواصتو اهنْسح ْنِم 5 + 8 ت ۾ ر مسام نإ
 2 ٠ وي 2 و هم 52 م 52 و 3 2 9 ي و

 كلت هيف اورّوص مث ءادجسُم هربق ىلع اونب . حلاصلا لجّرلا مهيف

 0 ر رو ر وع

 . ها دنع قلخلا ٌرارش كئلوأ «ةروصلا

 له :باب .دجاسملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 : بابو )٤۱۷(« مقر ؟دجاسم اهناكم ذختيو «ةيلهاجلا يكرشم روبق شبنت
 دجسملا ءانب :باب ءزئانجلا :باتكو 5715(«2) مقر «ةعيبلا يف ةالصلا

 : باب «ةباحصلا لئاضف :باتكو «هل ظفللاو )١777(« مقر «روبقلا ىلع

 عضاومو دجاسملا :باتك يف ملسمو ء(١٠٠۳) مقر «ةشبحلا ةرجه
 .(60؟8) مقر «روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع يهنلا : باب «ةالصلا

 ٤٠٥١(« /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم #

 ١١(« /5) يوونلل «ملسم حرش»و ١717(2 /۲) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١1/١(« /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشالو

 = راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(587 / 5) نقلملا نبال «ماكحألا

o 



 ىكتشا امل» :- اهنع هللا يضر  ةشئاع ثيدح يف هلوق

 مأ وأ «ةملس مأ اهلعلو ءاهمست ملو «هئاسن ضعب ركذ لك يبنلا

 لاقي ةشبحلا ضرأ يف» ىراصنلا دبعم يهو ««ةسينك» «ةبيبح

 ضرأ اتتأ ةبيبح مأو «ةملس مأ تناكو ءةيرام» : ةسينكلا : يأ ؛«اهل

 ؛ نهجاوزأ عم ةشبحلا ىلإ نرجاه نيح نهجاوزأ عم : يأ ؛«ةشبحلا

 - هللاب ذايعلاو - تامو «ةشبحلا ضرأ يف اهجوز رصنتف «ةبيبح مأ امأ

 لَك هللا لوسر اهجوزت «ةنيدملا ىلإ ةبيبح مأ تءاج املو «[اًينارصن]

 . برح نب نايفس يبا ةنبا يهو

 ىلإ ةشبحلا ضرأ نم اهجوز عم تءاج امل ةملس مأ كلذكو

 . اب هللا لوسر اهجوزت مث «ةملس وبأ اهجوز يفوت «ةنيدملا

 «. . .ِكَي هسأر عفرف ءاهيف ريواصتو اهنسح نم اتركذف» : هلوقو

 .خلإ

 . ءارسلاو ءارضلا لاح يف يب ميظعلا هحصن : هيف

 .روبقلا ىلع ءانبلاو روصلا نع يهنلا : هيفو

 موي قلخلا رارش مه لاعفألا هذه نولعفي نيذلا نأ : هيفو

 . ةمايقلا
00 

«(VAY 7/۲) =۲) بجر نبال «يرابلا حتف»و / ETA ۰يرابلا حتف»و ٤٤٨٤» 

 لبس»و "7 70 ينيعلل «يراقلا ةدمعاو )١/ oY)» رجح نبال

 . )١/ ٠١۳( يناعنصلل «مالسلا
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 لاق :تَلاَق «- اَهْنَع هللا يضر  َةَشْئاَع نع - 0

 َدوُهيلا هللا َنَمَل» :ُهْنِم مقي ْمَل يِذَّلا هضرم يف هلي للا ُلوُسَر
 َكِلَذ ًالْوَلَو :ْتَلاَق ««دجاَسَم مِهئاَيْنَأ روق اوُدَحََنا ؛ىَراَصّنلاو

 ."اًدجْسَم َدَخَتي نأ َيِشَح هنأ ريع رق رر

 دوهيلا هللا نعل» :- اهنع هللا يضر  ةشئاع ثيدح يف هلوقو

 ةالصلا :باب «دجاسملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 دجاسملا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو «(470) مقر «ةعيبلا يف

 ((079) مقر «روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع يهنلا :باب «ةالصلا عضاومو

 .هل ظفللاو

 50١(( /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ١7(( /0) يوونلل «ملسم حرش»و ء(۱۲۸ /۲) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۱۷۳ /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(0017 )٤/ نقلملا نبال «ماكحألا

 نبال «يرابلا حتفاو ٤٤١(« /۲) بجر نبال «يرابلا حتفاو «(۷۸۷ /۲)

 .(۱۹۳ /5) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )١/ ٥١۲(« رجح

oo 



 . خلإ 2. . .دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو

 . مهلاعفأ لثم اولعفي نأ هتمأل ميظعلا يهنلا : هيف

 ناك نإ «هنم عازيإب ناك ةشئاع تيب يف ب هنفد نأ : هيفو

 :درو يذلا ثيدحلا كلذل دهشيو «لعافلل اًينبم «يشخ» :اهلوق

 :اهلوق ناك نإو «هيف تام يذلا ناكملا يف نفدي نأ رمأ هنأ

 . ةباحصلا نم اقافتا كلذ نوكيف «لوعفملل اًينبم «يشخ»

 هنود نأل ِ؛ِةلَك هربق ةرايز نكمي ال هنأ :- 2)مدقت امك - هيفو

 هلخدي ال تمصم يلخادلا كابشلاو «ديدح نم كابش : ناردج ةثالث

 هيلإ لوصولا اًدحأ نكمي الف «ءاملا ىلإ هلفسأو «ماع الو صاخ

 . اًدبأ
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 َرسْيلا» : لاق لك ىبنلا نع « بط دوعُسَم نبرشادبع ْنَع )١17(-

 س ا 0 ف رف E ا و 2 2 هر 3
 . «ةيلهاجلا ىّوعدب اعدو «توّيحلا قشو .دودخلا ترض نم انم

 برض نم انم سيل» : 5 دوعسم نبا ثيدح يف هلوق

 وحن :يأ ؛«ةيلهاجلا ىوعدب اعدو «بويجلا قشو «دودخلا
 لعفي يذلا نالفاو !هاديساو !هارهظ عاطقناو !هاليواو» : مهلوق

 . «اذكو اذك وأ !اذكو اذك

 نم انم سيل :باب «زئانجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 «ناميإلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )۱١۳۲(« مقر «بويجلا قش

 ‹ةيلهاجلا ىوعدب ءاعدلاو بويجلا قشو دودخلا برض ميرحت :باب
 )1١7(. مقر

 )١/ ۴۷١(« ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم »

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١15(« /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(0577 )٤/ نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و ١77(. /۳) رجح نبال «يرابلا حتف»و .(0784 /0)

 )٤/ ٠٠١١(. يناكوشلل «راطوألا لين»و «(87 /8) ينيعلل
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 . مدقتملا ىسوم يبأ ثيدحك ثيدحلا اذهو

 ترثك ءاملعلا نأ : يهو ؛اهل هبنتلا يغبني ةميظع ةدئاف انهاهو

 صوصنب ةدراولا ثيداحألاو تايآلا هذه يف اوفلتخاو «مهلاوقأ

 كلذ لعف اذإ ناميإلا لصأ هعم نمل رانلا يف دولخلا : لثم ؛ديعولا

 يبأ ثيدح يف هلوقك ؛هلعف نمم يربتلا :لثمو «روكذملا رمألا

 :هلوقك ناميإلا يفن لثمو «خلإ .٠ . .ةقلاصلا نم "ىرب هنأ» : ىسوم

 يربتلا : لثمو «(هسفنل بحي ام هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال»
 سيل» :ثيدحلا اذه يف هلوقكو ««انشغ نم انم سيل» : هلوقك ؛هنم

 يتلا صوصنلا نم كلذ وحنو «خلإ «. . .دودخلا برض نم انم

 لعفب مالسإلا ةرئاد نم جورخلا وأ «رانلا يف دولخلا اهنم رهظي

 .هلعفب ناسنإلا رفكي ال يذلا بنذلا كلذ

 دلخي ال هنأ ىلع اوعمجأ حلاصلا فلسلا نأ : مهفالتخا ببسو

 اذهو «ةلمج نيدلا نم جرخي ال هنأو «ناميإلا لصأ هعم نم رانلا يف

 . ةنسلاو باتكلا هيلع لد يذلا وهو «"ةعامجلاو ةنسلا لهآ بهذم

 هيخأل بحي نأ ناميإلا نم :باب «ناميإلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ ١(

 ىلع ليلدلا :باب «ناميإلا :باتك يف ملسمو )١(« مقر «هسفنل بحي ام

 )٤٥(. مقر ء«هسفنل بحي ام ملسملا هيخأل بحي نأ ناميإلا لاصخ نم نأ

 ليلخ حرشب ةيطساولا ةديقعلا» .«(۲۲۲ /۷) «ىواتفلا عومجم» :عجار (0)

 .(595 /۲) «ةيواحطلا حرش» )۲٤۸(« ص «ساّره

o۸ 



 ىدحإ بهذمب لخد دقف «بهذملا اذه نع جرخ نمو

 «جراوخلا بهذم امإ ؛نيطرفملا وأ «نيطرفُملا : نيتفئاطلا

 يف - [هللا] مهمحر  ةمئألا فلتخا اذهلف ©"ةئجرملا بهذم امإو

 .اضيرع ًاليوط افالتخا ثيداحألا هذه ىنعم

 عمجي يذلا وهو «هريغ باوص ال يذلا باوصلا نكلو

 نإ :لاقي نأ وه «ضعبب اهضعب برضي الو ءاهلك صوصنلا

 :ناعون ناميإلا

 نكلو ءاهلوخد نم عنمي ال عونو «رانلا لوخد نم عنمي عون

 .اهيف دولخلا نم عنمي

 يفنملا ناميإلاو «ناعونلا هل لصح يذلا وهف «هناميإ لمك نمف

 .رانلا لوخد نم عنمي يذلا لماكلا ناميإلا وه ثيداحألا هذه يف

 طورش اهل ءايشألا نإ : - هللا همحر - مالسإلا خيش لاق اذهلو

 ,"'هعناوم ءافتناو «هطورش عامتجاب الإ ءيشلا متي الف ؛عناومو

 لوصحل اًبجوم لمعلا كلذ ناك «لمع ىلع باذعلا بتر اذإف

 دوجو : عناوملا ربكأو «هلوصح نم عنمي عنام دجوي مل ام «باذعلا

 ؛- رانلا لخد نإو  لتاقلاف ؛رانلا يف دولخلا نم عنمي يذلا ناميولا

 ناك نإو  لتقلا نأل ؛ناميإلا لصأ هعم ماد ام اهيف دلخي ال هنإف

 )١( ةئجرملا مه جراوخلا لباقي نمو «ةلزتعملا :لصألا يف .

 )۲( «ىواتفلا عومجم» )٤۸۸ ۰٤۸۷ /۱۲( فرصتب .

° 



 ةءاربلاو ءاهيف دولخلا نم عنام ناميإلاف «- اهيف دولخلل ابجوم

 . هم

 لاوحأل ةفلاخملا لاوحألا هذه ىف : يأ ؛«انم سيل» : هلوقو

 . نينمؤملا
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 ب و

 ْنَم» :لكك للا ٌلوُسَر لاق :َلاَق « هڪ ةَرْيَرُه يِبأ ْنَع -(174)
 لاس صر ر و « ا تر هس ر ر م

 ىتح اهدهش ْنَمَو «طاريق هلف ءاهْيلع لصي ىتح ةزانجلا دهش
 7 0 2 - 7 ت 220 ره2

 نْيلَبَجلا ٌلْثِم» : لاق ؟ناَطاَريقلا اَمَو :َليِق .«ناطاريق ُهَلَق نفذ
 .'«نْيَميظعلا

 ع 5 < هد

 . لح لثم امهزغصأ» : ملسملو

 عابتا :باب «ناميإلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 «زئانجلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )٤۷(« مقر «ناميإلا نم زئانجلا
 .(156) مقر ءاهعابتاو ةزانجلا ىلع ةالصلا لضف :باب

 ءاهعابتاو ةزانجلا ىلع ةالصلا لضف :باب ءزئانجلا :باتك يف ملسم هجرخأ (؟)

 .(455) مقر

 لامكإ» 55١(., /5) :«يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم #

 ء(۳٠٠٦ /۲) يبطرقلل «مهفملا»و 5٠7(« /۳) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و ١7(« /۷) يوونلل «ملسم حرشاو

 ؛(071 )٤/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(176 /؟)

 = «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ء(١۷۹ /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و
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 ىلصي ىتح ةزانجلا دهش نم» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوقو
 .خلإ .٠ . .ناطاريق هلف «نفدت ىتح اهدهش نمو «طاريق هلف اهيلع

 .اهعبتو ةزانجلا ىلع ىلص نمل ميظعلا لضفلا : هيف

 ءزج وه باسحلا حالطصا ىلع طاريقلا :ءاملعلا ضعب لاق

 «ءءزج ةزانجلا ىلع يلصملل نوكيف ؛اًءزج نيرشعو [ةعبرألا] نم

 نيرشعو ةعبرأ نم نآزج نفدت ىتح اهدهشو اهيلع ىلص نملو
 . باصملا رجأ نم اًءزج

 .للي يبنلا دعب ثداح حالطصالا اذه نإف ؛ فعضلا ةياغ يف اذهو

 .ةباتكلاو باسحلا نونسحي ال ةيمأ ةمأ مهنإف :اضيأو

 لي يبنلا اولأس «طاريقلا ردق مهيلع يفخ امل مهنإف اشا

 :لاقف «ةدهاشملا ةيسحلا رومألاب مهل لثمو «هب مهربخأف «هنع

 ناك ولو ء«دحأ لثم اهرغصأ» : ملسملو ««نيمظعلا نيلبجلا لثم»

 . مهل ةنيبل ءاءزج نيرشعو ةعبرأ نم ءزج هنأ كلذب دارملا

 ردق ىلع اهيف باوثلا نوكي يتلا تادابعلا نم اذهف :اضيأو

 ةلقل ؛ باصملا باوث نم رثكأ هباوث نوكي دقف ؛هصالخإو لماعلا ةين

 . كلذ وحنو «هربص ةلقل وأ «هيلع ةبيصملا ناوه وأ ءاذه صالخإ

 «(۱۹۲ /۳ 23١8 /۱) رجح نبال «يرابلا حتف»و ١590(., :ص) يشكرزلل =

 )°1 /۲) يناعنصلل «مالسلا لبس»و )١/ 77١(« ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 .(97 /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و
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 وأ اًركذ ءاريبك وأ اًريغص تيملا ناك ءاوس «ماع باوثلا اذهو

 . لماعلا ةينو «هتحلصمو لمعلا عفن ردق ىلع رجألا ديزي دقو «ىثنأ

 هبر ةعاط ةزانجلا هعابتاب ناسنإلا ىون اذإ :ءاملعلا ضعب لاق

 هنإف «هيلع ةالصلاو «هتزانج عابتاب هيخأ ّقح ءادأو «هرمأ لاثتماب

 هلهأ رطاوخ ربج اضيأ ىونو ءاَّدج كلذ ىلإ رقتفم لاحلا هذه يف

 : ىلاعت لاق دقو ءّرب اذهو كلذ ىلع مهتدعاسمو «هبراقأو

 .[؟ :ةدئاملا]# ِنوّرُعْلاَو وإلا َلَعأوواَت لو وقتل لأ لع اواعتو#

 باصملا ةيزعت بحتسُي هنأ :ثيدحلا اذه مزال نم ذخؤيف

 :لوق درجم اهنأ ماوعلا ضعب نظي امك تسيل ةيزعتلاو «تيملاب

 لاق امك يه لب ««كتيمل رفغو «كازع نسحأو «كرجأ هللا مظعأ»

 ةيزعتلا نإ :هانعم “اًمالك هللا همحر لاق ؛ليقع نب ءافولا وبأ

 هيلع يقلت لازت الف «هتريغو ةبيصملا هتذه دق بلق ىلإ يتأت نأ يه

 «قحلا ىلإ هدرت ىتح بيهرتلاو بيغرتلاو ثيداحألاو تايآلا نم

 .اًديعب ناك اذإ ةباتكب وأ «ةهفاشم تناك ءاوس ءاّقح ةيزعتلا هذهف

 تسيلف «ردانلا الإ مهلك لب «مويلا سانلا ضعب هلعفي ام امأو

 .ةيزعتلل اهنم برقأ نزحلا جييهتل يهو «ةيزعتب

 ءاضقو «ةبيصملا لهأ ةيلست :ةيزعتلاب دوصقملا» :«ينغملا» يف لاق )١(

.) /۲( 
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 نإف «ةبيصملا دنع ربصيو «هللا نيعتسي نأ باصملل يغبنيو

 مل نإ ناسنإلاو «ىلوألا ةمدصلا دنع ربصلا وه :دومحملا ربصلا

 هذه نأل ؛ولسلا نم هل دب الف «ةلهو لوأ يف بستحيو ربصي

 : سيق نبا ثعشألل 4ه يلع لاق اذهلو ءهتلبجو ناسنإلا ةعيبط

 . ”مئاهبلا ولس تولس «ماركلا ربص ربصت مل نإ كنإ

 ىلاعت هللا دعأ اميف رظنلا وه : ربصلا ىلع نيعي ام مظعأ نمو

 دري طخستلاو عزجلا سيلو «ةرخآلاو ايندلا يف ءازجلا نم نيرباصلل

 «مت ءاضقلا نإف ؛ لجآلا باذعلا لبق لجاع باذع وه امنإو ءاتئاف

 . طخسلا هلف .ءطخس نمو ءاضرلا هلف «يضر نمف «دودرمب سیلو

 نع ةياكح ىلاعت هلوق ىنعم قيقحت :ربصلا ىلع نيعي اممو
 ؛[١١٠ :ةرقبلا]َنوُعِحْيولإاَنِإ و هرات" : ةبيصملا دنع مهلوق نم نيرباصلا

 رمألا نم انل سيل «نوربدم نوكولمم ديبع : يأ ؛ 4ترا :هلوق ىنعمف
 ؛؟[163 :ةرقبلا] 4َنوُعِحر اإ و .ديري ام لعفي هلل هلك رمألا لب «ءيش

 )١( «بدألا ةنازخ» :رظنا )۲/ ٤۸۹(.

 لاقف «ءثعش :ألل بط يلع ةحيصن مامت وبأ مظنو :

 مثآملا كلت ضعب هيلع فاخو ثعشأل يزاعتلا يف يلع لاقو

 !؟مئاهبلا ولس ولست مأ رجؤتف ةبسحو ءازع ىولبلل ربصتأ

 «ديرفلا دقعلا» )۳/ 736( .
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 «هيدي نيب فوقوم هنأو «هللا ىلإ عجار هنأ ناسنإلا ملع اذإو

 «ىقبأو ريخ هللا دنع ام نأ ملعي نأو «باستحالا كلذ هل بجوأ

 .لاومألا وأ «سفنألاب ءاوس ؛بئاصملا عيمجل ماع اذهو

O00 0 

of'o 





 عوضوملا

 E ليقع نب زيزعلا دبع نب هللادبع خيشلا ةمالعلا ميدقت

 E E E قيقحتلا ةمدقم
 يسدقملا ينغلا دبع ظفاحلا نتاملا ةمجرت

 يدعسلا رصان نب نمحرلا دبع ميصقلا ةمالع حراشلا ةمجرت

 00 يلهوعلا رصان نب دمحم نب هللادبع خيشلا ةمجرت

 ةالصلا يف هتيطرشو ءوضولا بوجو : يناثلا ثيدحلا

 رامجتسالاو راثنتسالا يف راتيإلا : عبارلا ثيدحلا

 دكارلا ءاملا ىف بنجلا لاستغا : سماخلا ثيدحلا

 ءوضولا ةفص : عباسلا ثيدحلا

 ءوضولا ةفص يف : نماثلا ثيدحلا

 U ءوضولا يف نيلجرلا لسغ بوجو :ثلاثلا ثيدحلا

 O بلكلا غولو مكح :سداسلا ثيدحلا

 020 ميركتلا باوبأ يف نميتلا بابحتسا : عساتلا ثيدحلا

 O 0 ءوضولا لضف :رشاعلا ثيدحلا



 عوضوملا

 ءاضق دنع اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا نع يهنلا : يناثلا ثيدحلا

 ناينبلا ىف ةجاحلا ءاضق دنع ةلبقلا رابدتسا : ثلاثلا ثيدحلا

 O EOE ءاملاب ءاجنتسالا : عبارلا ثيدحلا

 0 نيميلاب ءاجنتسالا نع يهنلا : سماخلا ثيدحلا
 ربقلا باذع تابثإ : سداسلا ثيدحلا

 2111111111000 كاوسلا باب *

 SN كاوسلا لضف :لوألا ثيدحلا
 i ليللا نم ماق نمل كاوسلا : يناثلا ثيدحلا
 هريغ كاوسب كاتسا نم : ثلاثلا ثيدحلا

 RNN كايتسالا ةيفيك : عبارلا ثيدحلا

 AT نيفخلا ىلع حسملا : باب #
 ناترهاط امهو نيفخلا يف نيلجرلا لاخدإ :لوألا ثيدحلا

 رغصألا ثدحلا دعب نيفخلا ىلع حسملا : يناثلا ثيدحلا

 0000 هريغو يذملا :باب *
 هنم ءوضولاو يذملا لسغ :لوألا ثيدحلا

 0 ثدحلا يف كشلا : يناثلا ثيدحلا

 520000 معطي مل يذلا مالغلا لوب حضن :ثلاثلا ثيدحلا

 E ريهطتلا ةيفيكو دجسملا يف لوبلا : عبارلا ثيدحلا

 ةرطفلا لاصخ : سماخلا ثيدحلا

 0 ا ا ا ا ا يس

 000 ا ا ا ا

 لسغلا ةفص : ثلاثلا ثيدحلا

 EEE لجرلا ىري ام تأر اذإ ةأرملا لسغ :سماخلا ثيدحلا

o۸ 

 ... ةجاحلا

 ةحفصلا

۸۲ 
۸٦ 
۸۸ 
۹۱ 
۹۳ 
۹۷ 
۹۸ 
(۹ 

۱۰۲ 
۱۰۹ 
۰۷ 
۱۰۸ 
۱1۱ 
۱1۳ 
۱1۳ 
۱1۷ 
۱۱۹ 
۱۲۲ 
۱۲٤ 
۱۲۷ 
۱۲۹ 
۱۳۱ 
۱۳٤ 
۱۳۸ 
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 عوضوملا

 E ىنملا ةراهط : سداسلا ثيدحلا
 نيناتخلا ءاقتلاب لسغلا بوجو : عباسلا ثيدحلا

 لسغلا ءام ةيمك :نماثلا ثيدحلا

 مميتلا : باب ٭

 ديعصلاب مميتلا :لوألا ثيدحلا

 مميتلا ةيفيك : يناثلا ثيدحلا

 ديعصلاب مميتلا ةمألا هذه صئاصخ نم :ثلاثلا ثيدحلا

 N OND ا ضيحلا : باب *

 اهمكحو ةضاحتسالا :لوألا ثيدحلا
 ةضاحتسملا لاستغا : يناثلا ثيدحلا

 ضئاحلا ةرشابم : ثلاثلا ثيدحلا

 ضئاحلا ةطلاخم : عبارلا ثيدحلا
 ةالصلا نود موصلل ضئاحلا ءاضق : سماخلا ثيدحلا

 ةالصلا باتك

 ةالصلا تيقاوم : باب *

 اهتقول ةالصلا لضف :لوألا ثيدحلا
 رجفلا ةالص تقو : يناثلا ثيدحلا

 ةالصلا تيقاوم : ثلاثلا ثيدحلا

 رصعلا ةالص تقو : سماخلا ثيدحلا

 ءاشعلا ةالص تقو :سداسلا ثيدحلا
 ماعطلا ةرضحب ةالصلا : عباسلا ثيدحلا

 تاولصلا ءاضق :رشاعلا ثيدحلا

o۳۹ 

 ECS رصعلا تقو : عبارلا ثيدحلا

 ا رصعلاو رجفلا دعب ةالصلا نع يهنلا : نماثلا ثيدحلا

 5 رصعلاو رجفلا دعب ةالصلا نع يهنلا : عساتلا ثيدحلا

 A اهيوجوو ةعامحلا ةالص لضف : باب *



 ةحفصلا عوضوملا

 E ةقامجلا ةلص ليقف وألا ثيلحلا
 N BE ةالصلا راظتنا لضف : يناثلا ثيدحلا
 IV ةعامج ىف ءاشعلاو رجفلا لضف : ثلاثلا ثيدحلا
 E SE دجسملا يف ءاسنلا ةالص : عبارلا ثيدحلا

 0 ا بتاورلاو نئسلا :سماخلا ثيدحلا
 E رجفلا ةنس لضف :سداسلا ثيدحلا

 O ناذألا : باب *
 NN SESE ةماقإلا راتيإو ناذألا عفش :لوألا ثيدحلا

 I SS ناذألا دنع نذؤملا ةئيه : يناثلا ثيدحلا

 E CD ىمعألا ناذأ : ثلاثلا ثيدحلا
 E ل يسم نذؤملا ةباجإ : عبارلا ثيدحلا

 EN NSS ةلبقلا لابقتسا : باب *

 E ae ةلفانلا ىف رفسلا ىف ةلبقلا لابقتسا كرت :لوألا ثيدحلا

 م9 O لا ءادتبا : يناثلا ثيدحلا
 E رفسلا يف ةلحارلا ىلع عوطتلا :ثلاثلا ثيدحلا

 ا es a فوفصلا :باب *

 IEE SSS فوفصلا ةيوستب رمألا :لوألا ثيدحلا

 TEA فوفصلا ةيوست مدع يف دراولا ديعولا : يناثلا ثيدحلا

 E ا لاجرلا فلخ ءاسنلا ةالص : ثلاثلا ثيدحلا
 E د ب و مامإلا عم دحاولا فقوم : عبارلا ثيدحلا

 TN ARERR ةمامإلا : باب *
 N es مامإلا قبسي نميف ديعولا :لوألا ثيدحلا
 O مامإلا ةعباتم : يناثلا ثيدحلا
 1 ل ا ًادعاق مامإلا ةالص :ثلاثلا ثيدحلا
 88 لا مامإلا دوجس ققحت دعب دوجسلا ىلإ ءانحنالا : عبارلا ثيدحلا

 O ا و نيمأتلا لضف : سماخلا ثيدحلا

 NE ae ةالصلا مامإلا فيفختب رمألا :سداسلا ثيدحلا

 5٠ه6



 عوضوملا

 سانلا ريفنت مدعو ةالصلا مامإلا فيفختب رمألا : عباسلا ثيدحلا
 دلع يبنلا ةالص ةفص : باب *

 ةالصلا ةفص :لوألا ثيدحلا

 ةالصلا تائيه : يناثلا ثيدحلا

 اهتفصو نيديلا عفر : ثلاثلا ثيدحلا

 ةالصلا ىف ريبكتلا ةفص : سماخلا ثيدحلا

 ةالصلا يف ريبكتلا مامتإ : سداسلا ثيدحلا
 مامتلا عم ناكرألا فيفخت : عباسلا ثيدحلا

 ناكرألا يف ةنينأمطلا : نماثلا ثيدحلا

 اهمامت عم ةالصلا فيفخت : عساتلا ثيدحلا

 ةحارتسالا ةسلج : رشاعلا ثيدحلا

 لاعنلا يف ةالصلا :رشع يناثلا ثيدحلا

 ةالصلا ىف ةءارقلا : باب *
 ةالصلا يف ةحتافلا ةءارق :لوألا ثيدحلا

 اهرادقمو تاولصلا يف ةءارقلا : يناثلا ثيدحلا
 برغملا ىف ةءارقلا ردق : ثلاثلا ثيدحلا
 ءاشعلا يف ةءارقلا ردق : عبارلا ثيدحلا
 ةالصلا يف € دك هَل وه لفل ةءارق لضف : سماخلا ثيدحلا

 ءاشعلا يف ةءارقلا : سداسلا ثيدحلا

6:١ 

 5170001 1 دوجسلا ءاضعأ : عبارلا ثيدحلا

 e دوجسلا ةئيه : رشع يداحلا ثيدحلا

 E ةالصلا يف يبصلا لمح :رشع ثلاثلا ثيدحلا

 ل دوجسلا يف لادتعالا : رشع عبارلا ثيدحلا
 0 دوجسلاو عوكرلا يف ةنينأمطلا بوجو :باب *

 E ET دوجسلاو عوكرلا يف ةنينأمطلا :لوألا ثيدحلا

 ۳1۷ E ميحرلا ن نمحرلا هللا مسبب رهجلا كرت : باب *



 عوضوملا
 0 OI O وهسلا دوجس : باب *

 ةالصلا عطقي ام : ثلاثلا ثيدحلا

 عماج :باب *
 دجسملا ةيحت :لوألا ثيدحلا

 ةالصلا يف مالكلا : يناثلا ثيدحلا

 رهظلا ةالصب داربإلا : ثلاثلا ثيدحلا

 ةتئافلا ةالصلا ءاضق : عبارلا ثيدحلا

 مومأملاو مامإلا ةين فالتخا : سماخلا ثيدحلا

 دربلاو رحلا يف بوثلا ىلع دوجسلا يف ةصخرلا : سداسلا ثيدحلا

EEE SSE E DS هو دنع و 

 دهشتلا بيقع ءاعدلا : ثلاثلا ثيدحلا

 ةالصلا يف ءاعدلا : عبارلا ثيدحلا

 ىنثم ليللا ةالص : لوألا ثيدحلا

 ASA وهسلا دوجس يف ريبكتلا : يناثلا ثيدحلا
 as يلصملا يدي نيب رورملا :باب *

 NEE يلصملا يدي نيب راملا مثإ :لوألا ثيدحلا
 E يلصملا يدي نيب راملا عفد : يناثلا ثيدحلا

 e ةالصلا عطقت ال ةأرملا : عبارلا ثيدحلا

O N O TT دهشتلا : باب * 

 5 دهشتلا ىف هك ىبنلا ىلع ةالصلا ةيفيك : ىناثلا ثيدحلا

 E دوجسلاو عوكرلا يف ركذلا : سماخلا ثيدحلا
 N م رتولا : باب *

 ليللا رخآ رتولا : ىناثلا ثيدحلا



 عوضوملا

 ليللا ةالص : ثلاثلا ثيدحلا

 ةالصلا بقع ركذلا : باب *

 ةالصلا دعب ركذلا :لوألا ثيدحلا

 ةالصلا دعب ءاعدلا ةفص نايب : يناثلا ثيدحلا

 ةالصلا دعب ةدراولا راكذألا : ثلاثلا ثيدحلا

 نيتالصلا نيب عمجلا :لوألا ثيدحلا

 رفسلا يف ةالصلا رصق :لوألا ثيدحلا

 ةعمجلا : باب #

 بطخي مامإلاو دجسملا ةيحت :ثلاثلا ثيدحلا
 ةبطخلا يف مايقلا : عبارلا ثيدحلا
 بطخي مامإلاو مالكلا نع يهنلا :سماخلا ثيدحلا
 ةعمجلا موي ريكبتلا : سداسلا ثيدحلا
 ةعمجلا تقو : عباسلا ثيدحلا

 ديعلا ىف ةالصلا دعب ةبطخلا : يناثلا ثيدحلا
 ىلصملاب سانلا حبذ :ثلاثلا ثيدحلا
 نيديعلل ةماقإلاو ناذألا كرت : عبارلا ثيدحلا
 نيديعلا يف ءاسنلا جورخ : سماخلا ثيدحلا

 فوسكلا ةالص :باب «

 1010000 ةالصلا يف رظنلا : عبارلا ثيدحلا
 5 رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا : باب *

 50 رفسلا يف ةالصلا رصق :باب *

 e ةعمجلا موي لسغلا لضف : يناثلا ثيدحلا



 عوضوملا

 فوسكلا ةالصل ءادنلا :لوألا ثيدحلا
 فوسكلا ةالص ةيعورشم : يناثلا ثيدحلا
 فوسكلا ةالص ةفص :ثلاثلا ثيدحلا
 فوسكلا يف رافغتسالاب رمألا : عبارلا ثيدحلا

 ءاقستسالا ةالص : باب *
 ءاقستسالل ىلصملا ىلإ مامإلا جورخ :لوألا ثيدحلا
 عماجلا دجسملا يف ءاقستسالا : يناثلا ثيدحلا

 فوخلا ةالص : باب *

 فوخلا ةالص :لوألا ثيدحلا

 فوخلا ةالص ةفص : يناثلا ثيدحلا

 فوخلا ةالص تائيه نم : ثلاثلا ثيدحلا

 زئانجلا باتك
 ةزانجلا يف يعنلا :لوألا ثيدحلا

 ةزانجلا ىلع ريبكتلا : ثلاثلا ثيدحلا

 تيملا لسغ : سماخلا ثيدحلا

 ءاسنلل زئانجلا عابتا : عباسلا ثيدحلا

 ةزانجلاب ةعرسلا : نماثلا ثيدحلا

 ةزانجلا ةالص يف ةأرملا طسو مامإلا مايق : عساتلا ثيدحلا

 N ةزانجلا ىلع فوفصلا : يناثلا ثيدحلا

 AT لك يبنلا نفك : عبارلا ثيدحلا

 000 لا مرحملا لسغ : سداسلا ثيدحلا

 يت خم دجاسم روبقلا ذاختا نع يهنلا : رشع يداحلا ثيدحلا
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 رهطتو «هديزتو «جرخملا رهطت يهف ؛ءامنلاو ةراهطلا : يه

 اًصقن هصقنت سحلاب تناك نإو - يهف «هديزت : يأ ؛هيمنتو «لاملا

 لصحي ام عم «ةكربلا نم كلذ فاعضأ فاعضأ هديزت اهنإف «- ًاليلق

 ةكربلاو ءادبأ ءيش هصقني مل «لاملاب هللا كراب اذإو «باوثلا نم هل

 امة تيد ام : ثيدحلا يف امك ؛ ىهتنم اهل سيل هللا نم

 . ةي لاق امك وأ ««هدزت لب هدزت لب

 ةفئاطل صوصخم لام يف بجاو قح عراشلا فرع يف ةاكزلاو

 مظعأ يه لب «بجاو قح يهف «صوصخم تقو يف ةصوصخم
 فالخ الف «عامجإلاب اذهو «ةالصلاو نيتداهشلا دعب مالسإلا ناكرأ

 . مالسإلا ناكرأ نم اهنأ يف

 ربلا :باتك يف ملسم مامإلا هاور «لام نم ةقدص تصقن ام» ثيدح )2020(

 لب» : ةلمجو («؟0) مقر عضاوتلاو وفعلا بابحتسا : باب «ةلصلاو

 . اهيلع فقأ مل «هدزت لب هدزت

60| 



 مهنكلو ؟ًالخب اهجارخإ كرت نم رفكي له :ءاملعلا فلتخاو

 ؛ةباحصلا عامجإ وه امك ؛اهجرخي مل نم لاتق بوجو ىلع اوعمجأ
 كلذ لكشأ «ةاكزلا عنم نم لاتقل زهجي نأ دارأ امل هيض ركب ابأ نإف

 ناكف «مهلاتق ىلع كلذ دعب اوعمجأ مهنكلو «ةباحصلا ضعب ىلع

 اوناك - ًالاقع : ةياور يفو - اقانع ينوعنم ول !هللاو :لوقي ركب وبأ

 . كلذ ىلع مهتلتاقل لك هللا لوسر ىلإ هنودؤي

 نم اًمثِإ مظعأ هنإف «ةاكزلا عنم نم نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 يصاعملا نم اهريغ وأ ء[رمخلا] برش وأ ةقرسلا وأ انزلا ىلع نمدملا

 لوسي ناطيشلا نكلو «كلذ وحنو «قح ريغب لتقلاك ؛رابكلا

 کدی نطيل 8 :ىلاعت لاق امك ؛اهب لخبي نأ هرمأيو «ناسنإلل

 .[1374 :ةرقبلا]€ اَلْضَفَو ُهْنَي هَرهْفَم هك دوي هللا و احمل اب مُكحرْمْأَي

 مهألاب نوؤدبيو «سانلا نوعدي 5 «لسرلا ثعبي يي ناكو

 لكي هللا لوسر لاق :لاق «سابع نبا ثيدح يف هركذ امك ؛ مهألاف

 : يأ ؛“«باتك لهأ اًموق يتأتس كنإ» : نميلا ىلإ هثعب نيح ذاعمل

 نيكرشم اوسيل مهنإف «مهل دعتساف ءاهب نوجتحي هبش مهعم مهنأ

 ءءاينغألا نم ةقدصلا ذخأ :باب «ةاكزلا بوجو :باتك ىف يراخبلا هجرخأ )١(

 ءاعدلا :باب «ناميإلا :باتك ىف ملسمو (5) مقر «ءارقفلا ىف درتو

oo 
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 مه نإ « مهئأر قف ىلع رف «مهئاينغآ ْنِم ذَحْؤت ٌةَقَدَص ْمِهْيلَع ضر  êني 7 او ملك 28

 ؛ مولظَملا ةَوْعَد تاو ءْمِهِلاَوْمَأ مئاركو كايف ءكِلذب كَل اوُعاَطَ

 .200ُباجج وللا َنْيَبَو اهني سبل ُهَنِإَف

 «ةاكزلا هوجو :باب «ةاكزلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ىلإ ءاعدلا :باب «ناميإلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو ء(١۱۳۳) مقر

 )١9(. مقر «مالسإلا عئارشو نيتداهشلا

 ةضراع»و 20737 /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 = ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ١117(« /7) يبرعلا نبال «يذوحألا

oof 



 هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي نأ ىلإ مهعداف ‹مهتئج اذإف» :هلوقو

 هيلإ سانلا ىعدي ام لوأ اذه نإف : يأ ؛«4هللا لوسر اًدمحم نأو

 هللا نأ مهربخأف «كلذب كل اوعاطأ مه نإف» هب أدبي ام مهأ وهو

 مظعأ يهف ««ةليلو موي لك يف تاولص سمخ مهيلع ضرف دق

 دعب ةوعدلا يف هب أدبي ام مهأو «نيتداهشلا دعب مالسإلا ناكرأ

 هدبعل هللا نم ةهفاشم ءارسإلا ةليل تضرف دق يهو «نيتداهشلا

 .ةطساو الب لَك دمحم هلوسرو

 ضرف دق هللا نأ مهربخأف «كلذب كل اوعاطأ مه نإف» :هلوقو

 : يأ ؛ ؛«مهئارقف ىلع درتف , مهئاينغأ نم ذخؤت ةقدص مهيلع

 «لاملا كلذب مهئارقف عفنو ةاساوملا لجأل مهيلع اهضرف ىلاعت هللا

 لاومألا رهطت ءامنلل ةدعملا وأ «ةيمانلا لاومألا نم ليلق ءيش يهف

 .ءارقفلا عفنتو ءاهيمنتو

 نم ةاكزلا لقن زوجي ال هنأ :«مهئارقف ىلع» :هلوقب لدتساو

 نأ

«(TTA /۱|) =يوونلل (ملسم حرش»و )1۸1 )١/ يبطرقلل «مهفملا»و  

 مالعإلا»و «(۱۸۳ /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )١/ ۱۹١(«

 (ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )٠/ ١7(« نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 ةدمعاو ۳١۸(« /۳) :(رجح نبالا يرابلا حتفو 2017405 /5؟) راطعلا نبال

 لين»و ٠٠١(« /۲) ٰيناعنصلل «مالسلا لبس»و .«(715 /4) ينيعلل «يراقلا

 17١(. /5) يناكوشلل «راطوألا

ooo 



 .لاملا دلب يف ءارقف دوجو عم «دلب ىلإ دلب

 ثعيبي هب ناك هنأل ؛ةحلصملا كلذ يف ىعاري هنأ : حيحصلاو

 .هطوس الإ [هعم] سيلو يعاسلا يتأيو ءاهنوقرفي ًانايحأف ؛ةاعسلا

 .ةحلصملا كلذ يف نوعاري ؛اهب نوتأي ًانايحأو

 .«مهلاومأ مئاركو كايإف .كلذب كل اوعاطأ مه نإف» :هلوقو

 مهفلكي مل هللا نإف ؛مهب ةمحرو «لاومألا لهأب هللا نم فطل اذهو

 .طسولا جارخإب مهرمأ لب «مهلاومأ نم دوجألا جارخإب

 هللا نيبو اهنيب سيل اهنإف ؛مولظملا ةوعد قتاو» :هلوقو
 نم عنمي الف «مولظملا ةوعد بيجي ىلاعت هللا نأ :يأ ؛«باجح

 نم عنام باجح مظعأ هنأ عم ءرفكلا الو ىتح «باجح اهتباجإ

 . ةوعدلا ةباجإ

 هنإف» : مولظملا ةوعد نم ريذحتلا يف راثالا ضعب يف درو دقو

 نأ هللا نم بلطي هنأ : يأ ؛«هقح قح يذ عنمي ال هللاو «هقح لأسي

 : ةديدع دئاوف ثيدحلا اذه يفف

 . مهألاف مهألاب أدبي نأ يغبني هنأو لَك هميلعت نسح :اهنم

 تاولصلاو نيتداهشلا دعب مالسإلا ناكرأ مظعأ ةاكزلا نأ :اهنمو

 :سهشلا

٥٥ 



 .ةليلو موي لك يف

 تاولصلا نم امهوحنو نيديعلا اضيأ ركذي ملو :ليق نإف

 ' .ةبجاولا

 ولو ‹ةبتارلا تاولصلا الإ ركذي مل وهو « ةضراع هذه : ليق

 . ةليل لك ىف ٌبتار هنأل ؛هركذل ءاّبجاو رتولا ناك

 نم طسولا الإ يعاسلا ذخأي ال نأو «لدعلا بوجو :اهنمو

 .لاومألا

 يف ةاكزلا مهنم ذخأي اًيعاس سانلل ثعبي مامإلا نأ :اهنمو

 فانصألا نم دحاو فنص ىلإ ةاكزلا عفد زاوج :اهنمو

 . ةينامثلا

 . مولظملا ةوعدو ملظلا نم ريذحتلا :اهنمو

¥ i * 

oo 



0 

© 9 

TE 2 0 2 Golا ب و  
 : لک هللا لوسر لاق : لاق ‹ ها ّيرذخلا ٍديِعَس ىبأ نع ۲

 6. 2 م ا. - ا هد 0 عب د
 دوذ سمح نود اَميِف الَو .ةهفدص ٍقاَوُأ سْمَح نود اَميف َسْيِلا

 و
e 7 و o 

 '«ةقدص قسوأ .
2 

 ةسْمَح نود اَميف لَو ٌةَقَدَص

 يدأ ام :باب «ةاكزلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 : باتك لوأ يف ملسمو «رخآ عضاومو )۱۳٤١(« مقر «زنکب سيلف هتاكز

 .(91/9) مقر «ةاكزلا

 «راكذتسالا»و «(۱۳ /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ٠٠١(« /) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و ١75(. /1) ربلا دبع نبال

 ٠١(( /7) يبطرقلل «مهفملا»و «(551/ /7) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و .(54 /۷) يوونلل «ملسم حرشاو

 «(۳۲ /0) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )۲/ ۱۸١(.

 «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ۸٠۲(. /۲) راظعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 ةدمعاو ۴٠١(« /۳) رجح نبال «يرابلا حتف»و ١۷(٠ :ص) يشكرزلل

 »)11 /۳) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و .(555 /۸) ينيعلل «يراقلا

 ۱۹۹٩(. /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و ٠١(. /۲) يناعنصلل «مالسلا لبس»

 هممب



 نود اميف سيل» : هه يردخلا ديعس يبأ ثيدح يف هلوق

 . «هقدص قاوأ سمخ

 نانثا يهو «ناتئم قاوألا سمخو ءاّمهرد نوعبرأ :ةيقوألا

 هدنع ناك نمف «ةضفلا باصنل اذهف «رسكو اًيسنارف ًالاير نورشعو

 «ةيشاملاك صقر اهل سيلو «هنم رشعلا عبر هيلع بجو «رادقملا كلذ

 اذهو «نورشعو سمخ فلألا يفو «فصنو نانثا ةئملا يف بجيف

 ريسيلا ردقلا اذهب ناسنإلا لخبي فيك ابجع ايف «ريثك نم ليلق ءيش

 !هتدايزو هومنل ببسو «لاملا ةرهط وه يذلا

 : «سمخا يف زوجي :«ةقدص دوذ سمخ نود اميف الو» :هلوقو

 . «دوذ» ىلإ هتفاضإ زوجيو «نيونتلا

 سمخ يف بجي هنإف ؟لبإلا يف اذهو «ةيعرلا نود ام "”دوذلاو

 «هايش ثالث رشع ةسمخ يفو «ناتاش رشعلا يفو «ةاش لبإلا نم

 .هايش عبرأ نيرشع يفو

 ةركب :يأ ؛ضاخم تنب اهيفف «نيرشعو اًسمخ تغلب اذإف

 ؛تضخم دق بلاغلا يف اهمأ نأل ؛ ضاخم ةنبا تيمسو «ةنس اهل

 .ةنس اهل نأ طرشلا لب ءاطرش كلذ سيلو «تلمح :يأ

 سيياقم» :رظنا .ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نم دوذلا نأ :ديز يبأ نع سراف نبا لقن )١(

 . (7356 /؟) «ةغللا

٥۹ 



 تيمس ؛ناتنس اهل ةركب : يأ ؛نوبل تنب نيثالثو تس يفو

 كلذ سيلو «نبل تاذ تراصو «تدلو دق اًبلاغ اهمأ نأل ؛ كلذب

 .نيتنس اهل نأ طرشلا لب ءاطرش

 تيمس ؟نينس ثالث اهل ةركب :[يأ] ؛ ةقح نيعبرأو تس يفو

 .لحفلا اهقرطي نأو ءاهيلع لمحي نأ تقحتسا اهنأل ؛كلذب

 تطقسأ دقو «نينس عبرأ اهل : يأ ؛ةعذج نيتسو ىدحإ يفو

 .اهريغ اهل رهظو «نبللا نانسأ

 .نوبل اتنب نيعبسو تس يفو

 .ناتقح نيعستو ىدحإ يفو

 .نوبل تانب ثالث نيرشعو ىدحإو ةئم يفو

 لك يفو «نوبل تنب نيعبرأ لك يف نوكيف ؛ةضيرفلا رقتست مث

 ضرفلل عبت وه لب «ءيش هيف سيل نيضرفلا نيب ام صقولاو
 . هلبق يذلا

 . طسولا ذخأ يعاسلا ىلع بجيو

 . روكذ هلك باصنلا ناك اذإ الإ انه ركذلا يزجي الو

 .نوبل نبا اهناكم عفدي نأ زاج «ضاخم ةنبا مدع نمو

 اذهو «ةعيبت وأ عيبت نيثالث تغلب اذإ اهيف بجيف «رقبلا امأو

 مكعو



 لك يفو «عيبت نيثالث لك يف مث «ةنسم نيعبرأ يفو «باصنلا لوأ

 . ةنسم نيعبرأ

 ءهلبق يذلا ضرفلل عبت وهو «ةيشاملا يف صاخ صقولاو
 .ةعيبت وأ عيبت بجاولا ناك اذإ اذه يف ركذلا يزجيو

 لوأ يهو «نيعبرأ تغلب الإ ءيش اهيف بجي الف «منغلا امأو

 يفو «ناتاش نيرشعو ىدحإو ةئم يفو «ةاش اهيف بجيف «باصنلا

 رقتست مث «هايش عبرأ ةئم عبرأ يفو «هايش ثالث ةدحاوو نيتئم

 .ةاش هئم لك يف بجيف «ةضيرفلا

 .اًذج ريثك منغلا يف صقولاو

 هذه يهو «ماعنألا ةميهب ريغ يشاوملا يف ةاكزلا بجت الو

 ردلل نوكت نأ :اهيف طرتشيو «منغلاو ءرقبلاو «لبإلا : ةثالثلا

 ةاكزك اهتاكز ٌضَرَع اهنإف «ةراجتلل تناك اذإ امأو ءلسنلاو

 ةاكز اهيفف «ةراجتلل تناك نإ يشاوملا نم اهريغ كلذكو «ضورعلا

 . ضورعلا

 .- مدقت امك  طسولا ذخأو «لدعلا يعاسلا ىلع بجيو

 بوبحلا يف اذه :«ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف الو» : هلوقو

 لاكي امم نوكت نأ :اهيف ةاكزلا بوجو يف طرتشيو «رامثلاو

 .اهوحنو لوقبلاو تاوارضخلا عيمج يف ةاكزلا بجت الف «رخديو

 هدأ



 لمح هنول جي برعلاو «يوبنلا عاصلاب اعاص نوتس :قسولاو
 يهو «عاص ةئم ثالث قسوألا ةسمخو «نولقثي ال مهنأل ؛ريعب

 سيلف «ةنزو ةئم سمخ نم لقأ هدنع نمف «ةنزو ةئم سمخ اندنع

 . ةاكزلا اهيف هيلع بجيف «كلذ تغلب اذإو «ةاكز هيلع

 الب ىقسي يذلا يف رشعلا بجيف «ةنؤملا فالتخاب فلتختو

 لعبلاك ؛اهوحنو راهنألاو حيسلاو نويعلا نم برشي يذلاك ؛ةنؤم

 ؛ةنؤمب ىقسي يذلا يف رشعلا فصن بجيو «هقورعب برشي يذلا
 ىلإ جاتحيو «هيلع ىنسي يذلا : يأ ؛حضاونلا نم برشي يذلاك

 نم اذهو ءاًضيأ ةنؤمب هنأل ؛نئاكملاب برشي يذلا هلثمو «ةفلك

 يفو «ةنؤمب ىقسي تقولا ضعب يف ناك اذإو «هتمحرو هللا فطل

 .رشعلا عابرأ ةثالث هيف بجو «ةنؤم الب هضعب

 تقو ةاكزلا بجت لب «لوحلا مامت رامثلاو عورزلا يف طرتشي الو

 14١[. :ماعنألا]# وِداصَحَمَوَيُهَّقَح أوُناَءَو# : ىلاعت لاق امك «ةرمثلا ذخأ

 ةاكزلا لهأ نم مهوحنو ءارقفلا نإف ؛ةرهاظ كلذ يف ةمكحلاو

 يف هجارخإ لاومألا لهأ كلذكو ءاهزوح تقو اهل مهسوفن فوشتت

 كلذ دعب اورمأ مث ءاهوزاح اذإ مهنإف ؛ مهيلع فخأ تقولا كلذ

 .اذج مهيلع تلقث ءاهجارخإب

 ءاهضعب سانلا رثكأ دحجل «كلذ نم اونكم ول مهنإف :اضيأو

 ةاعسلا نوثعبي ةالولاو ءارمألا نأ الول هنإف ؛ليلقلا الإ جرخأ املو

o۲ 



 يذلاو «مهنم بيرقلا دجت اذهلو ء[مه]رثكأ اهجرخأ امل ءاهتيابجل

 اوناك نإو مهو ءاهجرخي مل «هنم اهوذخأي مل اذإ مهب لاصتا هل

 لهأ نع يزجت اهنإف ءاهلهأ اهنوطعي الو ءاهعضاوم اهنوعضي ال
 .©20(بالكلا اهب اودلق ولو «مهيلإ اهعفدا» :درو اذهلو «لاومألا

 قازرلا دبعلو )5١197(« مقرب ۳۸٤( /۲) ةبيش يبأ نبال «فنصملا» :رظنا )١(

 اهب اوقزمت وأ ءاوعزمت نإو» : ظفلب رمع نبا ثيدح نم ( )5:/ ۰64 ٣

 .هانعمب (۳۷۹ /7) «ليلغلا ءاورإ» :رظنُيو ««بالكلا

o“ 
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 َسْيَل» : لاق لكي هللا َلوُسَر نأ : الط ةريره يِبأ ْنَع - 020150 اق

 . يق َقَدَص ِهِسرََالَوِهِدْبَع يف ِمِلْسُملا ىَلَع

000 

(۲) 

 . 2(ِقيِقَّرلا يف رطفلا َةاكَر الإ» : ظفَل يِفَو

 ىلع سيل :باب «ةاكزلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت *

 يف ملسملا ىلع سيل :بابو )۱۳۹١(« مقر .ةقدص هسرف يف ملسملا

 ةاكز ال :باب «ةاكزلا :باتك يف ملسمو )۱۳۹١(« مقر «ةقدص هدبع

 )٩۹۸۲(. مقر «هسرفو هدبع يف ملسملا ىلع

 «هسرفو هدبع يف ملسملا ىلع ةاكز ال :باب «ةاكزلا : باتك يف ملسم هجرخأ

 دواد وبأو ««رطفلا ةقدص الإ «ةقدص دبعلا يف سيل» : ظفلب ء(4۸۲) مقر

 هقاس يذلا ظفللاب )٠١۹٤(« مقر «قيقرلا ةقدص : باب «ةاكزلا : باتك يف

 : «ماكحألا ةدمع حرش» يف ديعلا قيقد نبا لاق .- هللا همحر - فنصملا

 . ملعأ اميف ملسم دنع يه امنإو ءاهيلع اقفتم تسيل ةدايزلا هذه :(189 /5)

 يشكرزلاو ۸٠۹(. /۲) :«ةدمعلا حرش يف ةدعلا» يف راطعلا نبا لاق اذكو

 ةدمع دئاوفب مالعإلا» يف نقلملا نباو «22318 :ص) «ةدمعلا ىلع تكنلا» يف

 5 .(ه7 )٥/ «ماكحألا
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 هدبع يف ملسملا ىلع سيل» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوقو

 ناك اذإ اذه :«قيقرلا ةاكز الإ» : ظفل يفو .«هقدص هسرف الو

 ةاكز هيفف «ةراجتلل ناك اذإ امأو «كلذ وحنو بوكرلاو ةمدخلل

 ةدعملا وأ ةيمانلا لاومألا يف الإ بجت ال ةاكزلا نإف ؛ضورعلا

 : ءايشأ ةعبرأ يهو «ءامنلل

 ادعم ناك ولو  ةاكزلا هيف بجتف ؛ةضفلاو بهذلا :[لوألا]

 .ٌباصن هردقو «لوحلا هيلع لاح اذإ  ةقفنلل

 .اهوحنو رامثلاو عورزلاك كلذو ؛ ضرألا نم جراخلا : يناثلا

 . لسنلاو ردلل تدعأ اذإ ماعنألا ةميهب : ثلاثلا

 لك هيف لخدي هنإف ؛اهمعأ اذهو «ةراجتلا ضورع : عبارلا

 ءاهريغو ةشمقأو تاراقعو تاناويح نم ءارشلاو عيبلل دعأ ءيش

 .هب تيرتشا ام ربتعي الف «لوحلا مامت دنع اهتميق ربتعتو

 لامكإ»و ء(١۲۳ /۳) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» : ثيدحلا حرش رداصم # =

 ؛(5١ /9) يبطرقلل «مهفملا»و «(559 /7) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو «(00 /۷) يوونلل «ملسم حرشاو

 ٥۳(« /0) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١188(« /؟)

 نبال «يرابلا حتفاو ء(۹٠۸ /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 «يراسلا داشرإ»و ١(. /9) ينيعلل «يراقلا:ةدمعاو «(۳۲۷ /7) رجح

 لين»و ١55(« ⁄۲) يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(57 /7) ينالطسقلل

 ١97(. /5) يناكوشلل «راطوألا
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 ناك اذإو ءرطفلا ةاكز الإ هيف سيلف .ةمدخلل قيقرلا ناك اذإو

 . ضورعلا ةاكزو ءرطفلا ةاكز هيفف ءةراجتلل
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 و و ۰١ ےس ت 7 هو ي عى : ت ير

 .''«سمخلا زاكرلا يفو «راَبج ندعملاو راج ٌرئبلاَو ءرابج

 َءاَمْجَعلا» : لاق لب هللا َلوُسَر َّنَأ : ه5 ةرئره ىبأ ْنَع (۱۸)

 . خلإ 2.١ . . رابج ءامجعلا» : ةريره ىبأ ثيدح ىف هلوقو

 زاكرلا يف :باب «ةاكزلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 : باب «دودحلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )١47(« مقر «سمخلا

 . )۱۷١١( مقر «رابج رئبلاو ندعملاو ءامجعلا حرج

 «راكذتسالا»و .(۹ /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ؛غ(55١ /5) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و ١517(« /7) ربلا دبع نبال

 ١(. 57 /0) يبطرقلل «مهفملا»و ٥٥۲(« /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 قبقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )١١/ ۲٠٠(« يوونلل «ملسم حرشاو

 ء(١٦ /05) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(1894 /؟)

 نبال «يرابلا حتف»و ء(١١۸ /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 «يراسلا داشرإ»و 35١(. /9) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و 20750 /۳) رجح

 لين»و ء(١١١ /5) يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(87 /7) ينالطسقلل

 )٤/ 75١١(. يناكوشلل «راطوألا

°۷ 



 .هيف ءيش ال رده : يأ ؛«رابج» ىنعمو «ةميهبلا :ءامجعلا

 هنم ناك اذإ امأو «ببس اهبحاص نم نكي مل اذإ كلذ لحمو

 كلذكو «هنامض هيلعف ءائيش تفلتأو ءاهيف افرصتم ناك اذإ امك ؛ببس

 رن و لالا لار رشتا تكلا ةايذوم انا ريع قا
 .هنمض ءائيش فلتأف «سانلا ىلإ هجرخأو «كلذ

 «كلذ وحن وأ «ناسنإ طئاح تفلتأف اليل اهلسرأ اذإ كلذكو

 اهظفح طئاوحلا لهأ ىلع نأ ىضق هيي هللا لوسر نأل ؛نمض

 .ليللاب اهظفح مئاهبلا لهأ ىلعو «راهنلاب

 ًالقاع اغلاب ًاناسنإ رمأ ول : يأ ؛«رابج ندعملاو «رابج رئبلاو»

 هيلع ٌدهناف «كلذ نم ائيش هل جرخي وأ ءاندعم وأ ءاّرئب هل رفحي نأ

 ملام كلذ لحمو «هربجي مل هنأل ؛ هنمضي مل «فلتف «كلذ وحنو

 هربخي ملو «كلذ وحنو ءاًرطخ هيف نأ ملع اذإ امك ؛هّرغ نإف «هرغي

 .هرغ هنأل ؛هنمض «فلتف «هب

 .«سمخلا زاكرلا يفو» : هلوقو

 لاملا : يأ ؛ةيلهاجلا نفد نم دجو ام :زاكرلا :ءاملعلا لاق

 .رافك ةمالع هيلع يذلا نوفدملا

 ملعي نأ لب «رافك ةمالع هيلع نأ طرتشي ال : هنأ : حيحصلاو

 «هبحاص دوجو مدع نقيتي يذلا لاملاك كلذو «ةطقل سيل هنأ

6۸ 



 ةنؤملا ردق ىلع يهو «ةعبرأ ةاكزلا لاوحأ كلذب تمتف

 نأل ؛رشعلا عبر ضورعلاو ةضفلاو بهذلا يف بجيف ؛ةفلكلاو

 بوبحلا يف بجيو «حبرلا ناسنإلا كردي ال دقو ءارطخو ةفلك هيف
 «مدقت ام ىلع ةرات ًالماك رشعلاو «ةرات رشعلا فصن اهوحنو رامثلاو

 . سمخلا زاكرلا يفو

 حلاصمل هنأو «ءيفلا فرصم هفرصم له ؛هيف اوفلتخاو

 ؟“ةينامثلا ةاكزلا لهأل نوكيف «ةاكز هنأ وأ ةماعلا نيملسملا

 )١( «جاتحملا ةياهن» :رظنا .دمحأ صوصنمو «يعفاشلا بهذم وهو )۳/ ٩۸(«

 «فاصنإلا»و )۳/ ١١٤١(« «ىهتنملا حرش» )١/  .)5٠٠«عانقلا فاشك»

.)55١١/5( 

 اهنع لاق دمحأ بهذم يف ةيناثلا ةياورلاو «ةفينح يبأو «كلام بهذم وهو (؟)

 :رظنا «ةيعفاشلا نم ينزملا اهب لاقو «هبهذم ىلع سيقأو خصأ يه :قفوملا
 «فاصنإلا» ١8٠١(« /؟) «ريدقلا حتف» «.(484 )١/ «يقوسدلا ةيشاح»

 .(01 / «ينغملا» »)1€ /۳)
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eَرَمع لي هللا  

 سابعا ءِديلَولا ُنْب ٌدِلاَخَو ءليِمَج ُنْبا َمَنَم : ليقف «ةقدَصلا ىلَع

 الإ ٍليِمَج ْنْبا ْمِقْنَي اَم» : هللا ُلوُسَر َلاقق ب َيِنلا مَع
5 2# 

 ءاّدلاخ نوُملظت 5 لاح امأَو للا ءا «اًريقف ناک ْنَأ

 يهف «ُساَّبعلا امو شا ٍليِبَس يف ُهَداَتْعَأَو ُهَعارْدَأ َسبتْحا ٍِدَقَو
 و

 ٍلْجولا مَع نأ َتْرَعَش اَمَأ !ًرَّمْع اَي» :َلاَق مث ««اهلثمَو َىَلَع
 “)«؟هیبآ ونص

 هللا لوق :باب «ةاكزلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 مقر ٠٠[« :ةبوتلا]4 ملأ ليس فر :هلوق ىلإ €باقرلأ فو :ىلاعت

 مقر ءاهعنمو ةاكزلا ميدقت يف :باب «ةاكزلا :باتك يف ملسمو «(۳۹۹)

 .هل ظفللاو «(98*)

 لامكإ»و ٥۳(. /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 حرشاو ٠١(. /۳) يبطرقلل «مهفملا»و ء(١١٤ /7) ضايع يضاقلل «ملعملا

 = «(۱۹۱ /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو «(07 /۷) يوونلل «ملسم

 هام



 ىلع رمع ةي هللا لوسر ثعب» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوقو
 اذهلو «ةئالث الإ سانلا نم ةاكزلا ضبقف ءًالماع :يأ ؛«ةقدصلا

 نب دلاخو «ليمج نبا عنم :ليقف» لك هللا لوسر ىلإ اوكش
 مقني ام : ل هللا لوسر لاقف يب هللا لوسر مع سابعلاو ءديلولا

 نيسحت باب نم اذهو ««هللا هانغأف اًريقف ناك نأ الإ ليمج نبا

 امو : ىلاعت هلوق لثم ؛مذ ةغيصب حدملاب يتؤي نأ وهو ؛مالكلا

 «بنذ مهل ناك نإ : يأ ؛ةيآلا [۸ :جوربلا] هب أُمي نأ لإ نموه

 نأ الإ رذع هل سيل :لوقي انهو «حدم هنأ ةقيقحلاب يذلا اذه وهف

 اذه ىلع ةنملا لب ءارذع سيل اذه نأ لاحلاو « هللا هانغأف اريقف ناك

 .قفانم هلعلو ءاذه ليمج نبا فرعأ الو «مظعأ

 اهذخأي مل هنأ الو ءارهق هنم اهذخأ هنأ : ثيدحلا يف ركذي ملو

 «بجاولا ءادأ نم عنتما نم نأ يهو «ةماعلا ةدعاقلا ىلإ عجريف «هنم

 نأ اهعنم نم رابجإب رمألا :اصوصخ ةاكزلا يف درو دق لب هيلع ربجأ

 «ةاكزلا يعنام لاتق ىلع ةباحصلا عامجإ نم مدقت امك ؛اهعفدي

 يف ةدعلا»و ۷١(« /5) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و =

 يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و 8١5(« /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش

 (يراقلا ةدمع»و .(۳۳۲ /۳) رجح نبال «يرابلا حتف»و ١54(« :ص)

 «مالسلا لبس»و ٥۷(٠ /۳) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ٥(« /9) ينيعلل

 .(۲۱۲ /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و ٠١(. /7) يناعنصلل
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 نم ةمزع «هلام رطشو اهوذخآ انإف ءاهدؤي مل نمو» :درو امكو

 : يأ ؛«ءيش اهنم دمحم لآل الو دمحمل لحي ال ءانبر تامزع

 لاومألاب ريزعتلا باب نم اذهو «هيلع اًرهق هلام فصنو اهوذخآ

 . مكاحلا داهتجا بسحب

 سبتحا دقو ءادلاخ نوملظت مكنإف ءدلاخ امأو» :هلوقو

 . هللا ليبس يف هوحنو حالسلا : يأ ؛ «هداتعأو هعاردأ

 . «هللا ليبس يف» اهفقو : يأ ؛اهسبح هنأ : كلذب دارملا نأ لمتحي

 يفف «اًراقع ناك اذإ نكل «ةاكز هيف سيل فقولا نأ : هيفف

 نم سيبحتلا نإ : ءاهقفلا لاق اذه نمو «كلمي لغملا نأل ؛ةاكز هلغم

 .ةعفنملا ليبستو «لصألا سيبحت :فقولا :اولاقف ."”فقولا ظافلأ

 ؛هللا ليبس يف داهجلل اهدع دق هنأ :كلذب دارملا نأ : لمتحيو

 . ةراجتلل تسيل اهنأل ؛اهيف ةاكز هيلع سيلف «هتايجاح ةلمج نم يهف

 دارملا نأ لمتحي : «اهلثمو ّيلع يهف «سابعلا امأو» : هلوقو

 دعاسيو ءاهعم اهلثمو «يلام نم اهلذبأف «هنع اهلمحتم ينأ :كلذب

 )١( مقر «ةمئاسلا ةاكز يف :باب «ةاكزلا :باتك يف دواد وبأ هجرخأ )١51/5(«

 عضاومو (5555) مقر «ةاكزلا عنام : باب «ةاكزلا : باتك يف يئاسنلاو

 .رخآأ

 «(۷۸ /1) «يشرخلا حرش» «(77*ه )١/ يدادحلل «ةرينلا ةرهوجلا» :عجار (۲)

 . )٥/ ٥١) «ينغملا» »)°0 ر/ك5) «جاتحملا ةفحت»

 هال"



 ؛«؟هيبأ ونص لجرلا مع نأ ترعش ام[أ] !رمع اي» :هلوق اذه

 ريثكب سيل برقلا اذهو ةباثملا هذهب هنأل ؛ريثكب سيل كلذ نأ : يأ

 .هنع اهلمحتأ نأ

 «لخنلاك رجشلا يف وهو «دحاو هلصأ يذلا بيرقلا : ونصلاو

 عم عمتجي هنأ : ينعي «دحاو لصأ يف عمتجت يتلا نئارقلا هوحنو

 . حصأ لامتحالا اذهو «دجلا يف هيبأ

 : ينعي ؛نيتنس ةاكز لجع دق هنأ : كلذب دارملا نأ لمتحيو

 .انيلع يهف «هنم انذخأو ءانجتحا انإ

 اذإف ؛©طقف نيتتسل ةاكزلا ميدقت زوجي :[ءااهقفلا لاق اذهلو
 هللا ليبس يف داهجلل ةجاح وأ «سانلاب ةجاحو ةبغسم تقو ناك

 .ةجاحلا هذهل اهميدقت نسحيف

 : ةديدع دئاوف ثيدحلا اذه يفو

 لاومألا نم ةاكزلا ةيابجل لامعلا ثعبي هنأ ةي هتداع نأ : اهنم

 تاقوألا ضعب يفو «ماعنألا ةميهبو رامثلاو بوبحلاك ؛ةرهاظلا

 لحملا يف ةاكزلا قرف دقو «هطوس الإ هعم سيلو «لماعلا عجري

 بهذم وه خيشلا هركذ امو «ةيكلاملل افالخ ؛ةلمجلا يف روهمجلا بهذم وه )١(
 ۴١۹(« /۲) «راتحملا در» 5١(« /؟) «عئانصلا عئادب» : عجار . ةلبانحلا

 «ىهنلا يلوأ بلاطم» 5٠١(« /۲) «عدبملا» ء(١١۳ )١/ «بلاطملا ىنسأ»

(۱۹/۲). 

 هاو



 :ذاعمل هلوق يف سابع نبا ثيدح يف مدقت امك ؛هنم اهذخأ يذلا

 درتف «مهئاينغأ نم ذخؤت ةقدص مهيلع ضرف دق هللا نأ مهربخأف»

 .«مهئارقف ىلع
 اذإ هنإف ؟ مهل هريبدت بسح ىلع ةاكزلاب يتأي تاقوألا ضعب يفو

 اهنم عجري الو «كانه اهقرفي نأ نسحألاف «ةجاح ةاكزلا لحم يف ناك

 امأو «ةجاح اهدشأو «هيلإ عضاوملا برقأ يف قرفتف ءالإو «ءيشب

 هللاو ءاهلهأ نع ؟ىزجت اهنكلو «مارحف «كولملا تاوهش يف اهفرص
 .ناعتسملا

 هتياكش زوجي هنإف ؛هلعف هيلع بجي اًرمأ كرت نم نأ :اهنمو

 .رمألا يلاو ىلإ

 امك ةراجتلل تناك اذإ تالوقنملا يف ةاكزلا بجت هنأ : اهنمو

 . نيدقنلاو رامثلا يف بجت

 .ةاكز هيف سيل فقولا نأ : اهنمو

 هال: ۰



 ىلع أ مَ : :َلاَق ءٍمِصاَع ِنْب ِدْيَر ِنْب للا دبع نع - -(۱۷۰)

 مَلَو قول ةقلؤملا يفد « ساثلا يف مَسق ءِنينُح َمْوَي لك ِهِلوُسَ
 «ساتلا َباَصآأ اَم ؛ مُهْبِصُي مل ْذِإ اوُدَجَو ہا َراَصْنَألا طْعَي

 فمك الص مك أ لأ رات رتن :َلاَقف < “مهبط

 2؟ يب هللا کتا ٌةَلاَعَو « يب هللا فلات نير ہتکو يب

 000 :َلاَق 0 لووول : اولا ايش َلاَق املك

 تنش ؤل» : لاق م و :اولاق «(؟ل هللا َلوُسَر او
 هده 2 ر ەھ -

 ةاشلاب سالا َبَمْذَي نأ َنْوَضَْرَت آلآ ءاذكو اڌک اَنتْنِج : مُتلقل

 ًارما تنك ةرجهلا الو ؟مکلاَحر ىلإ لكي يلا َنوُبَمْذَتَو ِريِعَبلاَو
 ِراَصنَألا َيِداَو ُتْكَلَسَل ءاَبْعِشَو ايداَو سالا َكَلَس ولو ءِراَصْنَألا نم
 ٌقَرَتَأ يِدْعَب َنْوَقلَتَس مَنِ راند ساتلاو ءٌراَعش ٌراَصنَألا ءاَهَبْعْشَو

 .٠«ٍضْوَحلا ىَلَع يِنْوَقلَت ىح اوُريبْصاَف

 )١( #* ةوزغ :باب «يزاغملا : باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت =

 هاله



 ىلع هللا ءافأ امل» : مصاع نب ديز نب هللادبع ثيدح يف هلوق

 نكلو «مارح رهش يف نينح ةوزغ تناكو ««نينح موي هلوسر

 هلوسر ىلع هللا حتف امل هنإف «لاتقلاب اوؤدب نيذلا مه نيكرشملا

 هلاتقل عمجتف «- ةرجهلا نم نامث ةنس ناضمر يف كلذو - ةكم

 نمب هيي هللا لوسر مهيلإ جرخف «مهريغو فيقثو نزاوه نم سانأ

 نم نافلأ هعم جرخو «فآلا ةرشع مهو .حتفلا ةوزغ يف هعم

 داو وهو («نينئح يداو يف مهعم ىقتلاف «ةكم لهأ مهو «ءاقلطلا

 ىلإ اولصو دق اوناكو ءارك نم بيرق بونج قرش ةفرع لبج نع

 «لاتقلل اوؤبعتف « هريسمب اوملع دقو ةلِلكَع هللا لوسر لبق يداولا

 اذإ :مهريبك مهل لاقو «سراتملاو نماكملا يف اودعقو ءاوؤيهتو

 لبقأ املف ءدحاو لجر ةيمر لبنلاب مهومراف «[مكيلع] اولبقأ

 «لبنلاب مهومر «مهل أيهتي ملو «هعم نمب كَ هللا لوسر مهيلع

 ءاطعإ :باب «ةاكزلا :باتك يف ملسمو «هل ظفللاو «(5070) مقر «فئاطلا =

 )٠١١١(. مقر «هناميإ يوق نم رّبصتو «مالسإلا ىلع مهبولق ةفلؤملا

 ء(١٠٠ /۳) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 حرشاو ٠١١(« /۷) يوونلل «ملسم حرشا»و ٠١١(« /۳) يبطرقلل «مهفملا»و

 (ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(١۱۹ /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع

 «(8571 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(40 )٠/ نقلملا نبال

 »)¥ )٠۷/⁄ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ٤١(« /۸) رجح نبال «يرابلا حتف»و

 5١١(. /5) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و

 هالك



 «مزهني ملو «موقلا نيمي ةَ هللا لوسر زاحناو «نيملسملا رثكأ مزهناف

 «هتلغب ىلع ناكو «لجر ةئم نم لقأ ليلق رفن الإ هعم نكي ملو
 ««بلطملا دبع نبا انأ ,بذك ال يبنلا انأ» :لوقيو مهيلإ مدقتيو

 ريبك ناكو «سابعلا همع هعم ناكو ءَ هتابثو هتعاجش ىلإ رظناف

 «قوحسلا ةلخنلاك مهنيب ناك «سانلا عم فاط اذإ ناكف «مسجلا
 : يداني نأ هرمأف «توصلا يروهج ؛همسج ردق ىلع هتوص ناكو

 ةعيبل مهريكذت كلذب ديري !ةرقبلا ةروس لهأ اي !ةرمسلا باحصأ اي
 .اهدنع [ه]وعياب يتلا ةرجشلا يه :ةرمسلاو «ناوضرل

 يف ريثك ءيش نع ناسنإلا لهذي دق هنإف ؛يأرلا اذه نسحأ امف

 «مهنم ةئم هعم عمتجا ىتح اوعجارت «مهركذ املف «عضوملا اذه لثم

 مئانغلاو الإ ءىجي مل مهرخآ نإ ىتح نوعجارتملي] اولازي ملو

 امك ؛نينمؤملل ةبقاعلا تناكف ءو هللا لوسر يدي نيب ايابسلاو

 ا ريح موو نايم ندم ڪرم دَ  :یلاعت لاق
 . تايآلا ۲٠[ : ةبوتلا# تشرك ڪتا

 اوبجعأ مهنأ :لوألاب [م]همازهنا بابسأ مظعأ نمو

 «اُكرتف «ةلق نم مويلا بلغن نل :مهضعب لاق ىتح «مهترثكب
 «هسفن ىلإ لكو نمو «لكوتلل ةيفانملا بابسألا مظعأ نم اذهو

 ءائيش هللا نم مهنع ينخت ال مهترثك نأ هللا مهارأ املف ءلوذخم وهف

 .مهسفنأب اوقثو :يأ )١(

oV 



 ؛اًدج ةريثك نينح مئانغ تناكو «كلذ دعب مهرصنو «مهيلع ّنم

 ءمئانغ مهل لصحي ملو ,ةكم تحتف امل مهل ركش هللا نإف

 نيعبرأ منغلا مهضعب دع ىتح مهلاومأ عيمج نينح موي اورضحأف

 «ريثك ءيش لبإلاو «فالآ ةتس وحن ةيرذلاو ءاسنلا نم ايابسلاو ءافلأ

 . ريسلا يف طوسبم وه امك

 الإ دحأ لك ىطعأ هنأ : يأ ؛ خلإ 2. . . سانلا يف مسق» : هلوقو

 مهعم ام ىلإ [مه]لكوو «مهب قثو هنأل ؛مهطعي مل هنإف ءراصنألا

 ناسنإلا ةعيبط هذه نأل ؛ مهسفنأ يف اودجو مهنأ املو «ناميإلا نم

 اولعج «مهيلع ُهننم ددع املف «مهعنق امل اوعنق مهنكلو ءوه ثيح نم
 .هلوسرلو هلل ةنملا نأ : يأ ؛نمأ [ه]لوسرو هللا :نولوقي

 ضعب يف هرسف «اذكو اذك انتئج : متلقل متئش ول» :هلوقو

 الوذخمو «كانيوآف اديرطو «كانقدصف اًبذكم» : يأ ؛تاياورلا

 ركذ مث «مهل رخفلا مظعأ كلذ مهلوق مدع يف ناكف ««كانرصنف

 مث «لئاز ضرع لاملا اذه نأو «ةرخآلاو ايندلا يف مهظح وه هنأ

 . مهنم ناكل ةرجهلا الول هنأو ءهلضف ركذ

 . نيرجاهملا دعب مهنم لضفأ ال هنأ : هيفف

 . «راثد سانلاو «راعش راصنألا» : هلوقو

 ءرعشلا نم ذوخأم «دسجلا يلي يذلا بوثلا وه :راعشلا

 .رهاظلا بوثلا وه :راثدلاو

o۷۸ 



 ىلع ينوقلت ىتح اوربصاف ةرثأ يدعب نوقلتس مكنإ» : هلوقو
 ءاوربصاف «مكنود لاملاب نورثأتسي كولم يتأيس هنأ : يأ ؛«ضوحلا

 . عومدلاب مهاحل اوبضخ دقو اوماقف ءو اوضرف

 .راصنألل ميظع لضف :اذه يفو

 املف «نوملسُيو نوتأيس [م]هنأ هملعل ؛ايابسلا مسقي ملو
 «ةيرذلا اوراتخاف «ةيرذلاو لاومألا نيب مهريخ ءاوملسأو اوؤاج

 نم» :سانلا ةيقبل لاقو «هيلع نومي نم بيصنو «هبيصن مهاطعأف
 كلذب لدبي نأ ءاش نمو «هلوسرلو هلل اعربت هبيصن مهل بهي نأ ءاش

 ةمينغ لوأ نم تارم تس اهلثمب ةضيرفلا : يأ ؛«تارم تس ٌهرثك

 مل بارعألا ضعبو «سانلا رثكأ كلذب عربتف «نوملسملا اهمنغي

 . ضئارف تسب ةضيرفلا نع ءازجلا ديرن :اولاق لب «عربتي

 نأ الإ «بابلا ةمجرتل ثيدحلا اذه ةبسانم هجو ملعأ الو

 مهل سيلف ءحسن ةفلؤملا مكح نإ :لاق ءاملعلا ضعب نإ :لاقي

 يف مئانغلا نم مهاطعأ لوسرلا نأ ًانايب فلؤملا هركذف «ةاكزلا نم

 مهمكح خسني ملف «نامث ةنس هرمع رخآ يف اهنأ عم «ةوزغلا هذه

 يف اهركذ هللا نأل ؛ىرحأو ىلوأ باب نم ةاكزلا يفف ءاذه يف

 .ديعب لامتحا اذه نأ عم «نآرقلا

 .تارم تس هفعض :يأ (۱)

0۷۹ 
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 مطار صب!

 «ثيداحألا كلذب ترثاكت دقو ءاهتيعورشم ىلع اوعمجأ

 «ةراشإو حيملت هيف لب «هيف اهركذب حرصي ملف «نآرقلا يف امأو

 َرككو () کر نم أ د5 :ىلاعت هلوق نم مهضعب كلذ طبنتسا امك

 ءرطفلا ةاكز ىدأ : € : لاق ء[١٠ - ١4 : ىلعألا] لصق يَ مسا

 سيل هنأ حيحصلا نكلو «رطفلا ديع ةالص : يأ ؛ 4 سَ : هلوقو

 ةلخاد رطفلا ةقدصو ةالصلاو «ةاكزلا عاونأل ماع لب «كلذب اًصتخم

 كلف

 مايصلل ةرهطو «ندبلل ةاكز اهنأ :اهتيعورشم يف مكحلا نمو

 كلذ يف لاؤسلا نع مهل ءانغإو «ءارقفلل عفنو «ثفرلاو وغللا نم

 . ميظعلا مويلا

FH ¥ * 

 هما
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 لوألا ثّيريسحا

 و

 َضْرَف :َلاَق «- اًمُهْنَع هللا يضر َرَمَع نب هللادبع ْنَع -(۱۷۱)
 «ىتنألاَو ٍرَكَّذلا ىَلَع  َناَضَمَر :َلاَق ْوَأ - رطفلاةَقَدَص دص كب نيل

3 

 فصن هب سالا لد : لاق «ريعش ْنِم اَعاَص : كوُلْمَملاَو ٌرَحْلاَو

 .ريبكلاو ٍريِغّصلا ىلَع رب ْنِم عض
 . "ةآلّصلا ىلإ سالا جورخ لبق یّدوت نأ : ظفل يفو

 :باب ءرطفلا ةقدص :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 2- ءهل ظفللاو )١55٠0(« مقر «كولمملاو رحلا ىلع رطفلا ةقدص

 ر «ريعشلاو رمتلا نم نيملسملا ىلع رطفلا ةاكز : باب «ةاكزلا : باتك

 .هب ءرمع نبا نع « عفان نع «بويأ قيرط نم (484)
 مقر «رطفلا ةقدص ضرف :باب ءرطفلا ةقدص :باتك يف يراخبلا هجرخأ (1)

 :باتك يف ملسمو )۱٤١۸(« مقر «ديعلا لبق ةقدصلا :بابو )١57(4:

 نبا نع (485) مقر «ةالصلا لبق رطفلا ةاكز جارخإب رمألا :باب «ةاكزلا

 ۰ . هب «رمع

 دبعلا ىلع رطفلا قام :باب ءرطفلا ةقدص :باتك يف يراخبلا هجرخأو
 = :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )١577(« مقر «نيملسملا نم هريغو

 هم"



 .خلإ 2. . .رطفلا

 .هنم غلبأ لب «بجاولا وه :ضرفلا

 توقو هتوق نع ةلضاف اهدجو نم ىلع اهدكأتو ءاهبوجو : هيفف

 نم ؛نومي نّمعو هسفن نع اهجرخيف «هتليلو ديعلا موي نومي نم

 «هتجوز مث «هسفنب أدبيو «ريبكو ريغصو «كولممو رحو «ىثنأو ركذ

 .هيدلاو مث «هدلو مث .هكولمم مث

 نأ هل نأل ؛“”همأ لبق هيبأب أدبي هنأ :بهذملا نم روهشملاو

 (9185) مقر «ريعشلاو رمتلا نم نيملسملا ىلع رطفلا ةاكز :باب ءةاكزلا =

 . ةفلتخم ظافلأو قرط نم

 .«راكذتسالا»و «(58 /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(۱۷۸ /7) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و ۲٠١(« /۳) ربلا دبع نبال

 ء(۱۹ /۳) يبطرقلل «مهفملا»و ٤١٦(. /7) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 قيقد نبال «ماكحألا :ةدمع حرش»و ٥۷(« /۷) يوونلل «ملسم حرش»و

 ء(١١٠ )٥/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(1917 /؟)

 «بيرثتلا حرط»و ء(۸۲۹ /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 «يراقلا ةدمع»و «(77/8 /۳) رجح نبال «يرابلا حتف»و ء(١۳٤ /5) يقارعلل

 لبس»و «(86 /”) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و 2٠١8(« /9) ينيعلل

 ۲٤۹(. /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و ١737(« /7) يناعنصلل «مالسلا

 فاشك» ء(۱۹۷ /۳) «فاصنإلا» «(507 /۲) «ريبكلا حرشلا» :عجار )١(

 ۲٤۹(. /5) «عانقلا

oY 



 اذهو ءربلا يف ةمدقم اهنأل ؛هلبق همأب أدبي هنأ : حيحصلاو

 .2)«. . .ربأ نم» ثيدحل ربلا نم

 نم عاص فصن» ريعشلاب :يأ ؛«هب سانلا لدعف» :هلوقو

 . كلذ ببس يتأي «رب

00 

(۲) 

 . «ةالصلا ىلإ سانلا جورخ لبق ىدؤت نأ : ظفل يف» : هلوقو

 فلا لف اجا ا لف ف

 :تاقوأ ةعبرأ اهلو :“”ءاهقفلا لاق

 . نيمويب ديعلا لبق اهجارخإ وهو ؛ حابم تقو

 .ةالصلا لبق ديعلا موي اهجارخإ وهو ؛بحتسم تقوو

 قحأ نم ! هللا لوسر اي :لجر لاق :لاق ‹ةريره يآ ثيدح ىلإ ريشي

 كاندأ مث ‹كوبأ مث «كمأ مث «كمأ مث «كمأ» : لاق ؟ةبحصلا نسحب

 هب قحأ امهنأو نيدلاولا رب :باب (هحيحص)» يف ملسم هأور يذلا «كاندأ

 «شارخ نب دمحأ ينثدحو :- هللا همحر  ملسم لاق دقف )۲٥٤۸(« مقر

 ثيدح ىف دانسإلا اذهب ةمربش نبا نع امهالك «بيهو انثدح «نابح انثدح

 هيبأ نع زهب ثيدح نم «دنسملا» ىف ؟ربأ نم : ظفلب وهو (؟ربأ نم بيهو

 7087499 هذنج نع
 ٤١ /۲) «جاهنملا ىلع يلحملا حرش» ء(١۱۷ /۲) «قئارلا رحبلا» :عجار

 . (۱۹۷ /7) «فاصنإلا» ١(

o۸4 



 .ةالصلا دعب ديعلا موي اهجارخإ وهو ؛هوركم تقوو

 ءاهؤاضق بجيف «ديعلا موي نع اهريخأت وهو ؛ مارح تقوو

 .اهتقو تيوفتل ةبوتلاو

 «بحتسملا هنأو «دحاو تقو نيلوألا نيتقولا نأ : حيحصلاو

 ةباحصلا نأل ؛ديعلا لبق نيموي ىلإ ةالصلا لبق اهجرخي نأ وهو

 اذج رسعي دقو «لئاضفلا لعف يف ةياهنلا مهو «كلذك اهنوجرخي

 . ليصفتلا اذه ىلع ليلد الو «ةالصلا لبق ديعلا موي اهجارخإ

 . لمحلا نع اهجارخإ بحتسيو

 همه



 ا رو 2

 يباثلا ثيرحا

 نم اًعاَص 1 مق يانج منك ذب ساه نيا

 اَعُم َءاَج اَمَلَ «پيبَر ْنِم اًَعاَص وأ ءطقأ ْنِم اًَعاَص وأ ا

 ت را لاق دم لدم وده م ام قرأ لاق لا تا

 .٠جرخأ تنك امك هجر ُلاَرَأ اَ ءان اأ :ديمس

 عاص :باب ءرطفلا ةقدص :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو ءهل ظفللاو )١5717(« مقر «بيبز نم

 )۹۸٥(. مقر ءريعشلاو رمتلا نم نيملسملا ىلع رطفلا ةاكز :باب «ةاكزلا

 «راكذتسالا»و 5٠(« /7) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ١7/8(« /۳) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(775 /7) ربلا دبع نبال

 «(۲۲ /۳) يبطرقلل «مهفملا»و 58٠(« /۳) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و «(1۲ /۷) يوونلل «ملسم حرشا»و

 ء(١٤٠ )٥/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١44(« /؟)

 = «ةدمعلا ىلع تكنلا»و «(875 /؟) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 همك



 لب هللا لوسر نمز يف اهيطعن انك» : ديعس يبأ ثيدح يف هلوقو

 . خلإ 2١ . .ماعط نم اعاص

 توق اهنأ ةلعلا لهو «فانصألا هذه نم جرخت اهنأ : هيف

 «ةرذو «زرأ نم ؛تاتقي بح لك جارخإ زوجيف «تقولا كلذ يف

 هيف ؟ةسمخلا هذه ريغ يزجي ال هنأ وأ «فرعلا بسحب ءامهوحنو

 . فالخ

 هنأل ؛ربلا : يأ ؛«ءارمسلا تءاجو «ةيواعم ءاج املف» :هلوقو

 ًاليلق ءب هللا لوسر دهع ىلع ناكو «نمزلا كلذ يف ةنيدملا يف رثك

 نأ سانلا رمأف «ةيالولا هل تقولا كلذ يف هن ةيواعم ناكو ءاّدج

 روهمج هعبتف «هريغ نم عاص نع عاص فصن ربلا نم اوجرخي

 .ديعس يبأك ؛هعباتي مل مهضعبو «سانلا

 رطفلا ةقدص يف ديعس يبأ بهذمك دمحأ مامإلا بهذمو

 نم عاص فصن نأ :اهيف هبهذمف «تارافكلا رئاس امأو «ةصاخ

 .هريغ نم عاص نع ربلا

 حتف»و :«(57 )٤/ يقارعلل «بيرشتلا حرط»و ,(2177” :ص) يشكرزلل =

 داشرإ»و ١١7(«2 /9) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ( ۳ /7) رجح نبال «يرابلا

 ١79(2 /۲) يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(817 /۳) ينالطسقلل «يراسلا

 )٤/ ۲٤۹(. يناكوشلل «راطوألا لين»و

 هما



 طايتحالاف «لك ىلعو «ةيواعم بهذمك مالسإلا خيش بهذمو

 :ئلوأ

  ةليلق اهنأل ؛ءارقفلل اهعفد ىلوألا نكل «ةاكزلا فرصم اهفرصمو
 .ةاكزلا نم اهريغك اهل فرشتسي ال

o۸۸ 
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 يف هلوق يف امك ؛مالكلا نع ىتح «كاسمإلا : ةغللا يف وه

 . ؟[16 :ميرم]# امص نمل ترد ٍقاَِلوَعَفاَد حر سلا نم نر امف : میرم

 يف ناكو «مالكلا نع توكسلا :انه موصلاو «ةراشإلاب مهل يلوق : يأ

 ءاعورشم توكسلا دّرجم سيلف ءانتعيرش يف امأو ءاعورشم مهتعيرش

 امأو «نيعم تقو ىلإ توكسلا كي يبنلا ىأر نمل عرشي كلذك الو

 . مهتافارخ نم لب «ءيشب سيلف «كلذ نم ماوعلا ةنسلأ ىلع راد ام

 يهو «ةصوصخم ءايشأ نع كاسمإلا :وه مايصلا : عرشلا يفو

 . تقو يف ءاهعباوتو عامجلاو برشلاو لكألا نم تارطفملا

 . سمشلا بورغ ىلإ قداصلا رجفلا عولط نم وهو «صوصخم

 هكرت نمف ؛عامجإلاب مالسإلا ناكرأ نم نكر ناضمر موصو
 . رفكلل براقم وأ ءرفاك وهف ءانواهت

¥ HF * 

۹۱ 



OK 
© 9 

2 

 لوألا تيدا

 لكي هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق 05 )۱۷۳)

 ءاًمْوَص ُموُصَي ناك ًالُجَر الإ ءِنْيَمْوَي الَو موي َناَضَمَر اوُمَّدقَ َدَعَت ًال»
 , 200 و. ا

 موي موصب ناضمر اومدقت ال» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوقو

 نمدقتي ال :باب «موصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 «مايصلا :باتك يف ملسمو )۱۸٠١(« مقر «نيموي الو موي موصب ناضمر

 .هل ظفللاو «(۱۰۸۲) مقر «نيموي الو موي موصب ناضمر اومدقت ال : باب

 ء(١٠۲ /۳) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» : ثيدحلا حرش رداصم *

 يبطرقلل «مهفملا»و ١١(« /54) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 «ماكحألا ةدمع حرش»و ۱۹٤(« /۷) يوونلل «ملسم حرش»و )/ ١57(:

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ۲٠٤(. /۲) قيقد نبال

 حتفو 874(2 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )5/ ١68(«,

 «(۲۸۷ )٠١/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «(۱۲۸ /5) :«؛رجح نبال» يرابلا

 يناعنصلل (مالسلا لبس»و «(۹ ۳ ينالطسقلل «يزاسلا داشرإ»و

(۲/ 0°). 

۹۲ 



 .خلإ 2١ . .نيموي الو

 ةداع هل ناك نمل الإ «نيموي وأ موي موصب همدقت ةهارك : هيف

 . مايص

 نيبو «تادابعلا نيب قيرفتلا عرش عراشلا نأ : ةهاركلا ببسو

 موي لوأ مايص ناكف «ديعلا موي مايص مرح اذهلو «لفنلاو ضرفلا

 لبق نيموي وأ موي مايص هركيو ءاّمارح لاوش نم ناضمر يلي

 .ةعبرأ وأ ةثالث وأ : مهضعب لاق هنإ ىتحو «نابعش نم ناضمر

 نأ لمتحي «همصيلف ءاّموص موصي ناك ًالجر الإ» :هلوقو

 «ناضمر لبق هموصيف «بجاو موص هيلع ناك نم : كلذب دارملا

 موصي نمك ؛بحتسم موي مايص ةداع هل ناك نم :دارملا نأ لمتحيو

 موصي ؛ةداع هل ناك نم وأ كلذ قفاوف «سيمخلاو نينثالا موي

 .هتداع ىلع موصي نأ سأب الف ءاّموي رطفيو ءاّموي

¥ #6 ¥ 
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 نالا تبرك 1

 :َلاَق «- اًمُهْنَع هللا ىضر - َرَمع نْب هللادبع ْنَع -(174)
 ُفوُمَتْبَأر اذِإو ءاوُموَصَف هوُمَتْبََر اَذإ» :ٌلوقَي هك هللا َلوُسَر ُتْعِمَس 7 94 r 3 شا ا 7 - 6 0

 . ل اوردقاف يكلم لع مغ ناق ءاودطُفأت

 :لاقي له :باب «موصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت * )١(

 متيأر اذإ» : ا يبنلا لوق :بابو )180١(« مقر ؟ناضمر رهش وأ «ناضمر

 ملسمو )۱۸٠۷ -۱۸٠۹(« مقر ««اورطفأف «هومتيأر اذإو ءاوموصف «لالهلا

 ةيؤرل رطفلاو «لالهلا ةيؤرل ناضمر موص بوجو :باب «مايصلا :باتك يف

 )0-1١8(. مقر «لالهلا

 «راكذتسالا»و .(45 /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 «(۷ /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(١۲۷ /۳) ربلا دبع نبال

 ۱۸١(« /1) يوونلل «ملسم حرش»و «(۱۳۷ /۳) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا#و 27١5« /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 17١(« /6) نقلملا نبال «ماكحألا

 حرط»و ١۷١(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ( 55 / 20

 = ١١١(2 /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و ٠٠١(. /5) يقارعلل «بيرثتلا

۹4 



 اذإو ءاوموصف «هومتيأر اذإ» :رمع نبا ثيدح يف هلوقو

 .خلإ 2. . .اورطفأف «هومتيأر

 لاوحألاو «هتيؤرب رطفلاو لالهلا ةيؤرب مايصلا بوجو :هيف

 :ةدحاو ةلاح يف اوفلتخاو «نيتنثا ىلع اوعمجأ «ةثالث

 ىتم اوفلتخاو «ةيؤرب تبث اذإ مايصلا بجي هنأ ىلع اوعمجأف

 . ةيؤرلاب تبثي

 د یا ولو د لدغ ةيؤرَي هلوخد عيشي هنأ دما ةيهذدمو

 . "”نيلدع ةيؤرب الإ تبثي الف .هجورخو هريغ لاله امأو

 : ةيناثلا ةلاحلا

 ؛نيثالث نابعش ةدع اولمكأ اذإ مايصلا بجي هنأ ىلع اوعمجأ

 .نيثالث ىلع ديزي نأ روصتي ال رهشلا نأل

 : ةثلاثلا ةلاحلا

 ةليل هرظنم نود لاح اذإ وهو ؛ اًضيرع ًاليوط افالتخا اهيف اوفلتخا

 - هللا همحر  دمحأ نع نإ ىتح «رتق وأ ميغ نابعش نم نيثالثلا

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )٠١/ ۲۷١(. ينيعلل «يراقلا ةدمعاو =

 «راطوألا لين»و ء(١١٠ /7) ىناعنصلل «مالسلا لبس»و )۳/ ١١(«

 .(۲۹۲ /5) يناكوشلل

 )١( «عورفلا» :عجار )١١5 /۳(. «فاصنإلا» )۳/ ۲۷۳ 5726(.

04 



 :'تایاور تس اهيف

 .هموص بجي :اهدحأ

 .هموص مرحي : ةيناثلا

 .هموص بحتسي : ةثلاثلا

 .هرطف بحتسي : ةعبارلا

 .هرطفو هموص حابي : ةسماخلا

 ءماص نإ ؛دلبلا مكاح : يأ ؛مامإلل عبت سانلا نأ : ةسداسلا

 .اورطفأ ءرطفأ نإو ءاوماص

 «مكيلع مغ نإف» هلوق وهو «ثيدحلا اذهب نولدتسي مهلكو
 .اوقيض :«اوردقا» ىنعمو .(«هل اوردقاف

 ىلع وأ «نابعش ىلع نوكي قييضتلا له : فالخلا ببسو

 ؟ناضمر

 ؛ىلوأ رطفلاف «ناضمر ىلع نوكي قييضتلا نأ رهاظلا نكلو

 نابعش ةدع اولمكأف «مكيلع مغ نإف» :ةريره يبأ ثيدح ليلدب

 «مايصلا حجري ببس مث نكي مل ام ىلوأ رطفلاف :”"اًموي نيثالث

 )١( «فاصنإلا» « (5 /۳) «ریبکلا حرشلا» «(8/7) «عورفلا» :عجار )۳/ ۲۷۹(.

 ) )۲«لالهلا متيأر اذإ» :ِلك يبنلا لوق :باب ءموصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ

 مقر .«اوموصف ) )1١9:9.ثيدحلا م2. . مكيلع يغ نإف» : ظفلب

°۹ 



 لوضفملل ضرعي دق : هنأ يهو ؛ةماعلا ةدعاقلا ةاعارمل ؛ىلوأ وهف

 . فيلأت َّمّث ناك اذإ امك كلذو «هريغ نم لضفأ هريصي ام

 يف اًيضاق ناك املو «هرطف ىري نيطب ابأ هللادبع خيشلا ناكو

 هذيملت اهيضاق ناكو ««ةديربا ىلإ حار املف «هيأرب لمعي ناك «(ةزينع)

 خيشلا هعباتف «مويلا كلذ مايص ىري ناكو «لبقم نب ناميلس خيشلا

 ءرش فالخلا :لاقف «كلذ يف هل ليقف «هيأر ىلع نيطب ابأ هللادبع

 امل هنإف ؛نامثع عم دوعسم نبال عقو امك اذهو ءريخ عامتجالاو

 :لوقي ناكو «دوعسم نبا هفلخ یلص «ىنم يف ةالصلا نامثع ءَ

 درفنت ال مل :هل ليقف «ناتلبقتم ناتعكر تاعكر عبرأ نم يظح تيل

 : ىلاعت لاق اذهلو «لاق امك وأ رش فالخلا ءال :لاقف ؟رصقتو

 ءاملعلاف 1١[« :نارمع لآ14أهَّرَمَت الو اعيمج هللا لب أوُمِصتْعَاَو ل

 .اهنم حجارلا نومدقيو «حلاصملا نوعاري - ىلاعت هللا مهمحر -

¥ ¥ * 

 )١( ىنمب ةالصلا : باب «كسانملا : باتك ىف «هننس» ىف دواد وبأ هجرخأ .

o۹۷ 



0 

© © 

 : ا مثلا لَوُصَر َلاَق :َلاَق هل ِكلاَم نب سنأ نع -(116)

 . "0ةكري روُحَّسل . | يف نإف ٍ؛اوُرَكَست»

000 

 . «ةكرب روحسلا يف نإف ءاورحست» : سنأ ثيدح يف هلوقو

 .روحسلا بابحتسا : هيف

 ربكأ نم وهو .هلوسرل عابتاو هلل ةعاط هنأ :هتكرب ببسو

 «روحسلا ةكرب :باب «موصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت *

 ديكأتو ءروحسلا لئاضف :باب «مايصلا :باتك يف ملسمو «(۱۸۲۳) مقر

 )٠١965(. مقر «هبابحتسا

 ,(7”” )٤/ ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ۲۰٠(« /1) يوونلل «ملسم حرش»و «6 /۳) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۸٠۲ /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ۱۸١(. /5) نقلملا نبال «ماكحألا

«(Ao /۲¥)يراقلا ةدمع»و «(۱۳۹ /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و » 

 لبس»و ٠١(. /۳) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ؛١2 )١٠١/ ينيعلل

 .(۳۰۲ /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و ٠١٤(. /7) يناعنصلل «مالسلا

 ه8



 نمو «دهاشُم وه امك ؛رجفلا ةالصو مايقلاو مايصلا ىلع تانيعملا

 هريغك ةدابع ناك «ةعاطلا ىلع يوقتلا ناسنإلا هب ىون اذإ هنأ : هتكرب

 «برشلاو لكألا نم هريغ يف دجوت ال ةصاخ هلو «تاداعلا نم

 .رحسلا تقو يف برشلاو لكألا :وه روحسلا ةقيقحو

 د ¥ ¥



 قالّصلا ىلإ َماَق مث فل هللا ٍلوُسَر عم ًانْرَكَست : لاق ل اًمُهْنَع

 ق : َلاَق ؟ روُحَّسلاَو ِناَذَألا َنْيَب ناك مك :ِدْب دْيَرِل تلق : نسنَأ لاق

 26 د 00

 :باب «ةالصلا تيقاوم :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 روحسلا نيب مكردق :باب «موصلا :باتكو ء(١٠٠) مقر ءرجفلا تقو

 «مايصلا :باتك يف ملسمو «هل ظفللاو )١87١(« مقر ؟رجفلا ةالصو

 )1١91(. مقر «هبابحتسا ديكأتو روحسلا لضف :باب
 ء(١١۲ /۳) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(۷٠۲ /۷) يوونلل «ملسم حرش»و ١57(. /۳) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۹٠۲ /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ۱۹١(. /5) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و «(۱۲۸ /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و AT)» /؟)

 لين»و ء(٤٠۳ /7) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و «(۸ )٠١/ ينيعلل

 )١/ ٤١١(. يناكوشلل «راطوألا

 وو
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 كي هلا ُلوُسَر ىهن :َلاَق هه ٌيِرْذُخلا ٍدبِعَس يِبأ ْنَع -(۱۹۷)

 زو نيتي. ِءاَّمَّصلا ٍنعَو ءرختلاو ءرطفلا : نيمو وص نع

 أ .رصعلا َدْعَبَو ٍدَّصلا َدْعَب ةالّصلا نعو ءِدِحاَو بؤ يف

 ."”طقف مْوَصلا ُيِراَخُلا جَرْخأَو وياك ملم

(1) 

(¥) 

 نع يهنلا : باي «مايصلا :باتك يف ملسم هج رخأ : ثيدحلا جيرخت #

 . طقف ىحضألاو رطفلا موي مايص

 «(1890) مقر ءرطفلا موي موص :باب «موصلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ

 . همامتب

 :- هللا همحر  فنصملا لوق (۱۸۸ :ص) «تكنلا» يف يشكرزلا برغتساو

 هجرخأ دق :لاقف ««طقف موصلا يراخبلا جرخأو «همامتب ملسم هجرخأ»

 موص :باب» : هيلع مجرتو ««هحيحص)» نم بابلا اذه ىف همامتب يراخبلا

 نكل اشا هركذو «(رحنلا موي موصلا : باي» : هبيقع لاق مث «رطفلا موي

 يف رظن امنإو ءاذه رظني مل فنصملا نأكو ««ءابتحالا»و ««ءامصلا» نودب

 - .ىهتنا «ةالصلاو موصلا نود هنم اقرط ركذ هنإف ؛ةروعلا رتس : باب

“1 



 نع ا هللا لوسر ىهن» : يردخلا ديعس يبأ ثيدح يف هلوقو

 يتبل غو نموت موص يأ ؛خلإ «. . .نيموي موص

 . تاياورلا ضعب يف درو امك «نيتالص

 . نيديعلا مايص ميرحت : هيفف

 ؛دحاولا بوثلا يف لجرلا لامتشا : يأ ؛ «ءامصلا نعو» : هلوقو

 . ةروعلا فاشكنا ىشخي هنأل

 دعقي نأب :يأ ؛«دحاولا بوثلا يف لجرلا َيبتحي نأو» :هلوقو

 نوكيو «هیلجرو هرهظ ىلع هريدي دحاو بوثب ّيبتحيو ءءاصفرقلا

 ملسم جرخأو «همامتب يراخبلا هجرخأ ثيدحلا نأ :لوقلا ةصالخو =

 . طقف موصلا

 رتسي ام : باب «بايثلا يف ةالصلا : باتك يف اًضيأ يراخبلا هاور ثيدحلاو

 بوث يف ءابتحالا :باب «سابللا :باتك يفو )۳٠١(. مقر «ةروعلا نم
 امفيك سولجلا :باب «ناذئتسالا :باتك يفو .«(04854) مقر ءدحاو

 موص يف :باب مولا :باتك يف دواد وبأو )٥۹۲۷(« مقر ءرسيت

 .(۷) مقر «نيديعلا

 ء(١٠۲ /17) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم »

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و ١94(. /) يبطرقلل «مهفملا»و

 ء(١۳۸ )٥/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(555 /؟)

 نبال «يرابلا حتف»و 22408 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 حتفاو ء(۱۸۸:ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ۱۸١(« /۲) بجر

 ينيعلل «يراقلا ةدمعاو )١/ ٤۷۷ ٤/ ۲٤٠١(« رجح نبال «يرابلا

 . ٤۱١( /۳) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )5/ ۷١(.

1Y 



 دم قي امرأ أ ؛ هنع ىهنف ءاقوشكم ضرألا ىلإ اًيضفم هلفسأ

 هنم يشخ ام لك ناك «ةلعلا يه هذه تناك اذإف «ةروعلا فاشكنا

 . هنع يهنم هنإف ةروعلا فاشكنا

 عولط دعب هنأ لمتحي «رصعلاو حبصلا دعب ةالصلا» :هلوقو
 .هوحن ةالصلا يف مدقتو «حبصلا ةالص دعب وأ «حبصلا

¥ HH #* 
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 : للك هللا لوس ر لاق : لاق « فض ٌيِرْذُخلا ٍديِعَس يبأ ْنَع- )۱4۹۸(

 .©0اقيِرَخ َنيِعبَس ِراَّثلا ِنَع ُهَهْجَو هلا َدَعَب وللا ٍليِبَس يف اًمْوَي ماص ْنَم»

 يف اًموي ماص نم» : يردخلا ديعس يبأ ثيدح يف هلوقو

 . «افيرخ نيعبس رانلا نع ههجو هللا دعب « هللا ليبس

 «داهجلاو «مايصلا : نيتدابع نيب عمج هنأل ؛ ميظع لضف هيف

 ءداهجلا نع هفعضأ نإف «داهجلا نع هفعضي مل اذإ كلذ لحمو

 .هنم لضفأ داهجلا نأل ؛ ىلوأ هكرتف

 لضف :باب «ريسلاو داهجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 لضف : باب ‹مايصلا : باتك يف ملسمو .(055460) مقر ؛هللا ليبس يف موصلا

 )۱۱١۳(. مقر «قح تيوفت الو ررض الب هقيطي نمل هللا ليبس يف مايصلا
 '1١77(2 /۷) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ۲١۷(« /۳) يبطرقلل «مهفملا»و ٠٠١(. /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو FF)» /۸ يوونلل «ملسم حرشاو

 ء(۳۸۷ )٥/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )۲/ ۲٤۷(«
 نبال «يرابلا حتف»و 91١(« /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 داشرإ»و )١5/ ١75(« ىنيعلل «يراقلا ةدمع»و 58(2 /5) رجح

 . 0750 )٤/ يناكوشلل «راطوألا لين»و )16 /) ينالطسقلل «يراسلا

٤ 



 عولط دعب لستغي مث «لسغ هيلعو مايصلاب سأب ال هنأ : هيفف

 ناك اذإ امأو «مالتخا هببس ناك اذإ كلذ يف فالخ الف ءرجفلا

 ىلع اوقفتا كلذ دعب نكل «ةباحصلا نيب فالخ هيف ناكف «دصقلاب

 حيرص ثيدحلاو «ذاش فالخ الإ هيف دجوي الو «كلذب سأب ال هنأ

 . كلذب سأب ال هنأ يف

 :لاق هنأل كلذو «نآرقلا نم هزاوج مهضعب طبنتسا دقو

 کک يبي ىح ورشو اوو مک هلأ بنك ام أوو یورک نیلا
 هذه اًيغف «[۱۸۷ :ةرقبلا]4رجَمْلَا ّنِم ا ا يي لا طلا

 نمو «رجفلا عولط نيبتي نأ ىلإ تارطفملا لوصأ يه يتلا ةثالثلا

 . لسغ هيلعو رجفلا علطي نأ : كلذ مزاول

 .دلولا نم :ليق :«مكل هللا بتك ام اوغتباو» :هلوقو

 ءردقلا ةليل يرحت نع تاوهشلا هذه مكنيهلت ال :ليقو

 ريخ نم امهريغ وأ ءاذهو اذهل ةماع ةيآلا [نوكت] نأ نم عنام الو

 . ةرخآلاو ايندلا

 ضعب يف :يأ ؛خلإ 2. . .هكردُي» :ثيدحلا يف اهلوقو

 ؛ةجاحل الإ هكرت ىلوألا نكلو «هل ةمزال ةداع سيلو «نايحألا

 .هوحنو درب فوخك
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 هم -60- ايي نع 2 مور 0-7 6
 نم» :لاق د ّىئبنلا نع « هفلط ةريره ىبأ نع - (۱۷۸)

 ل رو ر سو <” يي 8 - 7 o 0 ا کپ
 «برش وأ لكأف «مئاص وهو يسن

 هللا همعطأ امف ؛هَموص 4

 )6 و

 اذإ مئاصلا :باب «موصلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 اذإ :باب ءروذنلاو ناميألا :باتكو ء(١۱۸۳) مقر ءاّيسان برش وأ لكأ

 : باب «مايصلا :باتك يف ملسمو «(5797) مقر «ناميألا يف اًيسان ثنح

 )١٠١١(. مقر ءرطفي ال هعامجو هبرشو يسانلا لكأ

 ١١١(. /5) يباطخلل «نئسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يضاقلل «ملعملا لامكإ»و 22717 /7) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و

 (ملسم حرشاو ۲۲١(« /7) يبطرقلل «مهفملا»و )٤/ ١١4(«. ضايع

 ۲١١(« /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و ١(« /8) يوونلل

 يف ةدعلا»و ء(۲٠۲ /5) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 «رجح نبال» يرابلا حتفو 85٠(«. /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش

 «يراسلا داشرإ»و )١١/ ١17(« ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )5:/ ٠١١(«

 لين»و ١6١(« ⁄/۲) يناعنصلل «مالسلا لبس»و ۳۷١(« /7) ينالطسقلل

 .(۲۸۳ )٤/ يناكوشلل «راطوألا

٦ 



 «. . .لكأف «مئاص وهو يسن نم» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوق

 . خلإ

 : تارطفملا مظعأ نم نإف ؛كلذ يف ةميظعلا ةعسوتلا : هيف

 ةدعاق هذهو «كلذ يف يسانلا نع يفع اذه عمو «برشلاو لكألا

 . «اهب لخي ال نايسنلا هجو ىلع ةدابعلا يف روظحملا لعف» نأ

 ‹ءيش هنم ىنثتسي ال «تادابعلا عيمجل ماع هنأ :حيحصلاو

 ىضمو «هموص حص ءاّيسان رطفم يأ لعف وأ برش وأ لكأ نمف
 .هتالص تحص ءاّيسان ةالصلا يف ملكت نمو «هيف

 : لاق لإ هنع درو اذهلو ءأطخلاو لهجلا :نايسنلا لثمو

 دروو ««هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا نع يتمأل يفع»

 :ةرقبلا ةروس رخآ ىف ءاعدلا نم ةلمج لك دنع لاق ىلاعت هللا نأ
 و

 «[745 :ةرقبلا]# انس نإ اندان ال انّبر# : لاق اذإف .«تلعف دق»

 دق :هللا لاق «[؟85 :ةرقبلا]# اط وإ ءتلعف دق :هللا لاق

 نم تلا لع :ُهَتْلَمَح اَمَك اًوصِإ الع لمح او اتر «تلعف
 ت ر و صر صر

 4 ب 1 ر «تلعف دق : هللا لاق 5 : ةرقبلا] © الب

 نع ُتْعاَو «تلعف لق : هّللا لاق c[A٦ :ةرقبلا]€ هوپ 6

 اتسم تال «تلعف دق : هللا لاق 5 : ةرقبلا]4 اترو ال رفْعأو

 مقر «يسانلاو هركملا قالط :باب «قالطلا : باتك يف هجام نبا هجرخأ )١(

(0*). 

¥۷ 



 2 4 1 ى

 . تلعف دق : هللا لاق «[183 :ةرقبلا]# رر دکل و َوَصْلا لع اصناف

 (هيبنت)

 لهجلا وأ نايسنلا هجو ىلع تادابعلا عيمج يف روظحملا لعف

 نايسنلاب طقسي ال هنإف ءرومأملا امأو «ةدابعلا لطبي ال أطخلا وأ

 الإ ةدهعلا نم جرخي ال رومأملا نإف ؛امهنيب قرفو «هريغ الو
 ءيش كرت كلذكو «هنع طقست مل ءاّيسان ةالصلا كرت نمف «هلعفب

 اوقاف :ىلاعت لاق اذهلو «تادابعلا نم اهريغ كلذكو ءاهناكرأ نم

 رمأ ام لعف اذإ الإ ناسنإلا رذعي الف ١ : نياغتلا] 4 عطس ام هل

 . ملعأ هللاو «ةعاطتسالا ردق ىلع هب
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 َدْنِع ولج نحت امت :َلاَق « 4 َةَرْيَرُه يبا ْنَع )19( 
 :َلاَق ءُتْكَلَم اللا َلوُسَر اي :لاقف ل ذإ ذلك لا

 :ٍةَياَور يفو ءٌمِئاَص أو يِتَأَرْما ىلع ُْتْعَق : لاق ««؟َكَل امد

 بقر جت لَه» :كي هلا ٌُلوُسَر َلاَقَق ءَناَضَمَر يف يِلْهَأ ْتْبَصأ

 نئَرهَس موُصت نأ عيطتنت له :َلاَق ال :َلاَق 5

 «(؟اتیکسم نیس ماَمطإ ٌدجت ُلَهَق» :َلاق ءال :َلاَق (؟ ِنيِعِبأتتُم

 لب لا يَ كلذ ىَلَع نحن اي فلک بلا تكَمَق : لاق ال :َلاَق

 : لاق ««؟ٌلئاَسلا َنَبَأ» :َّلاَق «ٌلتكملا : ٌقَرَعلاو ااف هيف ترعب

 ينم رقفأ ىلع : لجَرلا لاق ««وب ْقَّدَصَتَق اذَه ْذُخ» :َلاَق اأ

 ِتْيَب له - ِنْيتَرحلا : ديرب - اهيتبأل َنْيَ ام ا

 :َلاق مك نأ ثدب ىح ب يلا كَ ي لآ ْنِم ُرقف

00 

 )١( * عماج اذإ :باب «موصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت =
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 لَك يبنلا دنع سولج نحن امنيب» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوق
 :اذهب دارملاو ««تكله !هللا لوسر اي :لاقف «لجر ءاج ذإ

 وه يذلا كالهلا ىلع قلطي كالهلا نإف ؛ينيدلا يونعملا كالهلا

 بجوملا مرحملا لعف ىلع قلطيو «ةيسحلا ةايحلا دض توملا
 ءيش يأو ؟ككلهأ ام :يأ ؛«؟كل ام :لاق» .كلهملا مثإلل

 :ةياور يفو ««مئاص انأو يتأرما ىلع تعقو :لاق» ؟كباصأ

 ءاج هنأ ةي هللا لوسر ملع املف .«ناضمر يف يلهأ تبصأ»

 ظفللاو «(1875) مقر ءرّفكيل هيلع قدصتف «ءيش هل نكي ملو ناضمر يف =

 عامجلا ميرحت ظيلغت :باب «مايصلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو «هل

 )١١١١(. مقر «مئاصلا ىلع ناضمر راهن يف

 ء(١١١ /⁄۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و ٠١(« /7) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «مهفملا»و ٥١(« /5) ضايع يضاقلا «ملعملا لامكإ»و ء(١٠506 /۳)

 ةدمع حرشالو 770((2 /1) يوونلل «ملسم حرش»و ١79(« /7) يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ۲٠١(« /۲) قيقد نبال «ماكحألا

 861١(« /5) راطعلا: نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 2.27١8 /5) نقلملا

 رجح نبال «يرابلا حتفاو «(۱۷۸ :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

 «يراسلا داشرإ»و .(59 )١١/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )/ 2١77(.

 لين»و 20157 /7) يناعنصلل «مالسلا لبس»و .(۳۷۷ /7) ينالطسقلل

 .(۲۹۳ /5) يناكوشلل «راطوألا

 مقر ءناضمر يف عماج اذإ :باب «موصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 ش .(۱۹)

11۰ 



 كلذ ىلإ لكك هدشرأ «هيف عقو ام هنع ليزي ام اًبلاط ءاّمدان اًبئات

 برض هنأ» :ةياور يفو ««ال :لاق ؟اهقتعت ةبقر دجت له» :لاقف

 :لاق» «20هذه ريغ كلمأ ال !هللا لوسر اي !هللاو :لاقو «هقنع ىلع

 : ةياور يفو ««ال :لاق ؟نيعباتتم نيرهش موصت نأ عيطتست لهف

 كلمي ال هنأ :يأ ؛“«؟مايصلا نم الإ ينباصأ ام ينباصأ لهو»

 عقو اميف عقو ىتح دحاو رهش مايص يف كلمي مل اذهلو ءهسفن

 . "”؟ةرجهلا لوط عم نيرهشب فيكف «هيف

 .«ال :لاق ؟انيكسم نيتس ماعطإ دجت لهف :لاق»

 يهو «ةرافكلا هذه ناضمر راهن يف ءطولاب بجي هنأ : هيفف

 ىلإ لدعي ال «قتعلا ىلع ردق نمف «بيترتلا ىلع راهظلا ةرافكك

 . ماعطإلا ىلإ لدعي ال «مايصلا عاطتسا نمو «مايصلا

 .ةرافك هب بجي ال تارطفملا نم ءطولا ريغو

 نأل ؛ةرافك هيف سيل ناضمر ريغ مايص يف ءطولا كلذكو

 .ناضمر نامز ةمرحل ةرافكلا

 يقرزلا رخص نب ةملس دنسم «نييندملا دنسم لوأ :يف دمحأ هجرخأ )١(

.(TV/0 

 يقرزلا رخص نب ةملس دنسم «نييندملا دنسم لوأ :يف دمحأ هجرخأ (۲)

0 

 . هتجوزل هرجه لوط عم :يأ (۳)
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 يف مثأي نكل «ةرافك هيف ءطولا يف سيل ءهؤاضق كلذكو

 . لفنلا نود ضرفلا مايص يف ءطولا

 نأل ؛ميظعلا مثإلا هيف ناضمر راهن يف ءطولا نأ :هيفو

 . «تكله» : هلوق ىلع هرقأ هب هللا لوسر

 ينأ ءكلذ ىلع نحن امنيبف ةي يبنلا ثكمف» :هلوقو

 «ليبزلاو ليبنزلا وهو ««لتكملا قرعلاو ءرمت هيف قرعب هب يبنلا
 هيلع بجي ام نع : يأ ؛«؟لئاسلا نيأ :لاق» ءهيف تاغل هذه لك

 : يأ ؛«قدصتف اذه ذخ :لاق ءانأ :لاقف» «كلذ هلعف ببسب

 ينم رقفأ ىلع» :لاقف عمط «كلذ ىأر املف .كنع ةرافك

 تيب لهأ  نيترحلا :ديري  اهيتبال نيب ام !هللاو !؟هللا لوسر اي

 ؛دوس ةراجح اهبكرت ةبلصلا ضرألا :ةرحلاو ,«يتيب لهأ نم رقفأ
 لَك يبنلا كحضف» «ةرافكلا هذهب سانلا جوحأ مهنأ :ديري ئا

 اكلاه ءاج هنأل ؛كحضت ةبيرغ ةلاح هذه نأل ؛«هباينأ تدب ىتح

 اوناكو - هموق ىلإ عجر امل اذهلو «عمط كلذ دعب مث ءافئاخ
 دنعو «قيضلا مكدنع تدجو» :لاق « هلعف ةبقاع هوفّوخ دق

 . «ةعسلا هللا لوسر

 نسح ىلع ليلد [وهو] «دومحم هلحم يف كحضلاو
 «لقعلا ةلق ىلع ليلد هلحم ريغ يف هنأ امك «بناجلا نيلو «قلخلا

 . «كلهأ همعطأ :لاق» ك هللا لوسر كلذ ىأر املف
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 اهنأ :هريغ هنع رقكو «ةرافكلا نع زجع اذإ ناسنإلا نأ : هيفف

 زجع نم نأ ىلع ليلد هيف سيلو ءاضيأ هيلإ اهعفد زوجيو «هئزجت
 . للي يبنلا هنع رّمَك اذه نأل ؛هنع طقست اهنأ :ةرافكلا نع

 طاقسإب الإ زجعلاب طقست ال نويدلا نم اهريغك ةرافكلاو

 .نيدلا بر

 .اًبئات ءاج هنأل ؛هفنعي مل ثيح ؛ ب هقلخ نسح :اذه يفو

 لعفب ةردابملا هل يغبني اًبنذ لعف اذإ ناسنإلا نأ :هيفو

 اذهلو «كلذ وحنو «ةرافكو ةبوتو رافغتسا نم ؛كلذ مثإ بهذي ام

 هلأ اورد مهنا اوملظ وأ ةَ ولع ا5 تییلاو :  ىلاعت لاق
 المقام ع اور مو ها ل ولا معي نمو ميدل رف
 .[ 36 :نارمع]# بروُمَلَكَي مهو

 نيكسم لك طعي مل ولو ءزوجي ماعطإلا نأ ىلإ ةراشإ : هيفو

 .هأزجأ ءائيكسم نيتس عبشأ اذإف «هريغ نم عاص فصن وأ دي م
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 وِرْمَع َّنْب ةَرْمَح نأ :- اهنع هللا يضر - ةشئاع نع -(18)

 يطول E : 5 يضلل لاق يمَلْسألا

 .©0هنطْفَأَف فش ْنِإو ءمصق َتْنش تْفش ْنِإ) :لاق

 يف موصلا :باب «موصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت * )١(

 «مايصلا :باتك يف ملسمو ءهل ظفللاو )١84١(« مقر ءراطفإلاو رفسلا

 )١١١١(. مقر ءرفسلا يف رطفلاو موصلا يف رييختلا : باب

 ء(۴١١ /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(7494 /7) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «مهفملا»و .(۷۳ )٤/ ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و 0757375 /۳)

 ةدمع حرشاو «(۲۳۷ /۷) يوونلل «ملسم حرش»و .(۱۷۸ /۳) يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۲۲۳ /۲) قيقد نبال «ماكحألا

 85١(« /5) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١٠٠ /5) نقلملا

 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ١74(2 /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و

 «راطوألا لين»و ء(١۳۸ /7) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )١١/ ٤١(.

 . 07:0 )٤/ يناكوشلل
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 لاق يِمّلْسَألا ورمع نب ةزمح نأ» :ةشئاع ثيدح يف هلوق

 . خلإ «. . . مايصلا ريثك ناكو ؟رفسلا يف موصأ : ب يبنلل

 .رفسلا يف مايصلا زاوج : هيف

 نكلو «زوجي ال هنأ :ةيرهاظلا ضعبل ذاش فالخ هيفو

 ثيدحلا اذه يفف .هريرقتو هلوقو «لوسرلا لعفب هزاوج تبث

 .همدعو مايصلاب ورمع نب ةزمحل هصيخرت

 «مايصلا ريثك هنأل ؛هلأس هنأ لمتحي «مايصلا ريثك» :اهلوقو

 همايص ةرثكل :ينعي هنأ لمتحيو «ريخلا يف هتبغر ىلع لديف

 .نيينعملا ةدارإ لمتحيو ءرفسلا يف مايصلا هيلع قشي ال

¥ ¥ * 
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 عم ُرِفاَسُن اتك :َلاَق هڪ ِكِلاَم ِنْب سنا ْنَع - )14١(
 ىلع ُمِطْفُملا الو ءِرِطْفُملا ىَلَع ُمِئاّصلا ٍبِعَي ْمَلَ ف يلا
 .«:مِئاّصلا

 انمف الك هللا لوسر عم رفاسن انك» : سنأ ثيدح يف هلوقو

 رطفملا الو ءرطفملا ىلع مئاصلا بعي ملف» ءرطفملا انمو مئاصلا

 . «مئاصلا ىلع

 بعي مل باب ءموصلا باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(
 ء(١٤۱۸) مقر «راطفإلاو موصلا يف اضعب مهضعب لَك يبنلا باحصأ

 رهش يف رطفلاو موصلا زاوج باب «مايصلا باتك يف ملسمو «هل ظفللاو
 .(۱۱۱۸) مقر «ةيصعم ريغ يف رفاسملل ناضمر

 ء(۲۹۹ /۳) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» :ثيدحلا حرش رداصم *

 نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو «(59 /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(۲۲۳ /۲) قيقد

 حتفاو 855(2 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )5/ ۲۷١(«

 )١١/ ٤۹(«‹ ىنيعلل «يراقلا ةدمع»و ١85(« /5) رجح نبال «يرابلا

 ۰ . TAT) /( ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و
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 ةباحصلا ءب يبنلا رارقإل ؛رفسلا يف مايصلا زاوج :هيف

 . كلذ ىلع

 ذخأ نم الو «ماصف زاوجلاب ذخأ نم ىلع باعي ال هنأ : هيفو

 ىلع ةقشم رفسلا يف مايصلا يف ناك اذإ نكلو ءرطفأف ةصخرلاب

 بجو امبر لب «ةصخرلاب ذخألاو ءرطفلا هل بحتسي هنإف «ناسنإلا

 نأ بحي هللاف «ةكلهتلا ىلإ ديلاب ءاقلإلل ببس مايصلا يف ناك اذإ

 .هصخر ىتؤت

 نأ نونظيو «قاشملا لمحت يف لاهجلا نم ريثك هلعفي ام امأو

 ءاملاب ءوضولا هيلع قشي نمك ؛مهلهج نمف «ةدابعلا نم كلذ

 هللا نإف ؛كلذ ىلع رجؤي هنأ نظيو «هلمحتي مث «هوحنو ضرمل
 «مهيلع هتمعن متيل نكلو «هدابع جرحيل عئارشلا عرشي مل ىلاعت

 عجيل هلأ ديرب امل :مميتلاو ءوضولا ركذ امل ىلاعت لاق امك

 کي دَ لَو مگرهطيل درب نكلَو چرَڪ ني مڪي

 الف ء[ةر]يسيلا ةقشملا امأو ٦[« :ةدئاملا# تورك مكمل

 .ةرضملا : كلذب دارملا نكلو ءاهنم دب

 ناك امبر لب ءرفسلا يف مايصلا هيلع قشي ال ناسنإلا ناك اذإو

 «هيلع قش «هدحو يضقي ناك اذإ هنأل ؛ءاضقلا نم هيلع لهسأ

 لهستل ؛ةينامزلاو ةيناكملا تادابعلا يف عامتجالا هللا عرش اذهلو

1۸ 



 ليق ولو «مايصلا هل زوجي اذهف ءاضيأ ةميظع حلاصملو «مهيلع
 . عنام الف هبابحتساب

 :نيتلأسم يف اوفلتخاو

 له «مئاص وهو ناضمر نم موي ءانثأ يف رفاس اذإ :[ىلوألا]

 ؟ال مأ رطفلا هل زوجي

 همزلي له «ناضمر نم موي ءانثأ يف مدقي هنأ ملع اذإ : ةيناثلا

 ؟مدقي ىتح همزلي ال مأ «مويلا كلذ مايص ءادتبا

 :©20تاياور ثالث دمحأ نع امهيفف

 همزليو «هيف رفاس يذلا مويلا موص مامتإ همزلي هنأ :ةياور
 .هيف مدقي هنأ ملعي يذلا مويلا موص ءادتبا

 مويلا موص مامتإ همزلي الف ؛امهنيب قيرفتلا :ةيناثلا ةياورلا

 .هيف مدقي هنأ ملعي يذلا مويلا مايص ءادتبا همزليو «هيف رفاس [يذلا]

 ؛هتلع عم رودي مكحلا نأ :- ةحيحصلا يهو  ةثلاثلا ةياورلا

 قراف اذإ رطفلا هل زوجيف «مئاص وهو «موي ءانثأ يف رفاس اذإف

 ءانثأ يف مدقيس هنأ ملع اذإو ءارفاسم َّدَع اذإ هاري ناك ولو «ناينبلا

 ةمرحل كاسمإلا هيلع بجو «مدق اذإف «مايصلا همزلي مل «موي

 . ءاضقلاو «نامزلا

 .)؟A4 /) «فاصنإلا» TY)» 6 «عورفلا» : عجار 69
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 كو هللا ٍلوُسَر عم انجرح :َلاَق ءب ِءادْرَدلا يآ ْنَع - )1۸9

 ل ناک نإ ىَنَح ءٍديدَش رح يف َناَضَمَر رهش يف

 فلک هللا ٌلَوُسَر الإ ٌمِئاَص انيف ام حلا ةَّدش ْنِم هسأر ىلع

 مس 2ھ

 ."0ةَحاَوَر نب هلادبعو

 يف يَ هللا لوسر عم انجرخ» :ءادردلا يبأ ثيدح يف هلوقو

 ماص اذإ :باب ءموصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 «مايصلا :باتك يف ملسمو )۱۸٤۳(« مقر ءرفاس مث «ناضمر نم اًمايأ

 )١١751(. مقر ءرفسلا يف رطفلاو موصلا يف رييختلا :باب

 ۲٠١(« /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يف ةدعلا»و ء(۲۷۳ )٠٥/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 رجح نبال «يرابلا حتف»و «(857 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش

 «يراسلا داشرإ»و .(55 )١١/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )5/ ۱۸١(«

 . 0707 /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و 0786 /۳) ينالطسقلل

55 



 دح غلبي مل اذإ «قش ولو ىتح ءرفسلا يف مايصلا زاوج : هيف

 لدف ءرطفأو ماص هنإف يب هلعف اذهو «ةكلهتلا ىلإ ديلاب ءاقلإلا

 .نيرمألا زاوج ىلع

¥ ¥ *# 
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 ء امنع هلل ١ يضر  هَللادْبع نب ٍرباَج نع - (۳)
 رو

 َللظ دق ًالَجَرَو ءاماَحَر ىأَرف «ٍرَفَس يف كي هللا لور ناک: لاق

 مايصلا ٌربلا َنِم َسْيَل» : لاق ءمئاص :اولاق ««؟اذَه ام» :َلاَقَ هيلع

 ا هَ 0 TE س 3 - 0 ٠
 .«مکل صخر يتلا هللا ةصخُرب مكيلع» : ِمِلْسَمِلَو . "7رفّسلا ىف

 لوق :باب «موصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

000 

 .«رفسلا يف موصلا ربلا نم سيلا :رحلا دتشاو هيلع للظ نمل ةي يبنلا

 موصلا زاوج :باب «مايصلا :باتك يف ملسمو «هل ظفللاو )۱۸٤٤(« مقر

 )١١١6(. مقر «ناضمر ريغ يف رفاسملل ناضمر رهش يف رطفلاو

 :ملسم مامإلا لاق .(785 /۲) )١١١0(. «هحيحص» يف ملسم هركذ

 اذهب ةبعش انثدح «دواد وبأ انثدح «يلفونلا نامثع نب دمحأ هانثدحو»

 هنأ ريثك يبأ نب ىيحي نع ينغلبي ناكو :ةبعش لاق :دازو .هوحن «.دانسإلا

 مكيلع» :لاق هنأ دانسإلا اذه يفو .ثيدحلا اذه يف ديزي ناك

 رجح نبا ظفاحلا هن دقو .هظفحي مل «هتلأس املف :لاق ««. . هللا ةصخرب

 :لك هلوق نأ مهوأ «ةدمعلا» بحاص مالك نأ ۱۸١( /5) «حتفلا» يف

 = وه امنإو «كلذك سيلو «هطرشب ملسم هجرخأ امم «هللا ةصخرب مكيلع»

"YY 



 ىأرف ءرفس يف 4 هللا لوسر ناك» :رباج ثيدح يف هلوقو

 «. . .مئاص :اولاق ؟اذه ام :لاقف ءهيلع للظ دق ًالجرو ءاّماحز
 ش .خلإ

 «يغبني ال  لاحلا هذه غلب اذإ  رفسلا يف مايصلا نأ : هيف

 .ٌربلا نم سيلو

 .دصقي اًرب سيل رفسلا يف موصلا نأ : هيفو

 فرتلا مهتداع نم نكي مل هباحصأو لوسرلا نأ :هيفو

 نأ :اذه نم ذخؤيو ءرفسلا يف الو ءرضحلا يف ال «هفرتلاو

 برغتسا «هيلع للظ دق لجرلاو «ماحزلا ىأر امل هلك هللا لوسر

 دنع تعقو «معن «- هنايب مدقت امك  اهدانسإ لصوي مل ثيدحلا يف ةيقب =

 نم يناربطلا دنعو «هدنسب ريثك يبأ نب ىبحي ثيدح يف ةلوصوم يئاسنلا
 :باتك يف يئاسنلا هاور دقو . ىهتنا «يرعشألا مصاع نب بعك ثيدح

 ركذ :بابو )۲۲١۸(« مقر «كلذ ليق اهلجأل يتلا ةلعلا :باب «مايصلا

 )۲۲٠١(. مقر «كرابملا نب يلع ىلع فالتخالا

 لامكإ»و ١75(«, /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ١18١(( /۳) يبطرقلل «مهفملا»و .«(55 /5) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو «(777 /۷) يوونلل «ملسم حرش»و

 ء(١۲۷ )٥/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ۲۲١(« /؟)

 نبال «يرابلا حتف»و ۸۷١(« /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 داشرإاو «57(2 )١١/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «(۱۸۳ /5) رجح

 . Ao) /6) ينالطسقلل «يرانسلا
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 ؛ةلظألا ذاختاو «هفرتلا [مه]تداع نكي ملف «هنع لأسو .كلذ

 امنإف «كلذ نم مويلا سانلا هيف عقو ام اّمَأَو .اهوحنو يسامشلاك

 ةحلصم اذه نأ نونظي مهو «مجاعألا نم [م]هيلع لخد

 «فرتلا ىلع مهماسجأ ذخأت مهنإف ؛ةرضم هنأ ةقيقحلاو «مسجلل

 . كلذ وحنو ةنوشخو سمش نم يقالت ام لقأ ركنتستف

 :رمع لاق اذهلو «ةنوشخلاو دلجتلا برعلا ةداع ناكو

 «ةنوشخلا اوملعتسا : يأ ؛«اوددعمتو «اوفتحاو ءاونشوشخا»

 . كلذ وحنو «لكآملاو سبالملا يف فرتلا مدعو

 .لاعنلا سبل ىلع اوموادت ال : يأ ؛اوفتحاو

 .ناندع نب دعم مُكُدَج ةنس اوعبتا : يأ ؛اوددعمتو

 ؛«مكل صخر يتلا هللا ةصخرب مكيلع» : ملسم ظفل يف هلوقو

 ىتؤت نأ تحي امك ءههصخر ىتؤت نأ بحي هللا نإف ؛اهوعبتا : يأ

 عئارشلا مهل عرشي ملو «هدابع نع ينغ ىلاعت هللاو «همئازع

 «مهيلع هتمعن متيلو «مهحلاصم ضحمل وه امنإو «مهفلكيل

 ةعاط هعفنت الو «نيصاعلا ةيصعم هرضت ال ؛ مهنع ينغ وهف ءالإو

 . ملعأ هللاو «نيعئاطلا

٤ 



 يف ايب ىلا َمَم اتك :َلاَق هه كلام نْب ستا ْنَع -(185)

 راح مْوَي ين الن تلر .ثطفُملا اَنِمَو < ءمئاصلا اًتمف ِرْفَس

 :َلاَق ءوِدَيِب َسْمّشلا يفتي ْنَم اَنِمَف ءِءاَسِكلا ُبِحاَص ًالظ ًانَتكَأَو

 اًوَقَسَو ءةيْبألا اوُبرَضَف ءَنوُرِطْفُملا َماَقَو ُماَوُّصلا َطَقَسَن

 .©"0«رخآلاب مولا َنوُرِطَفُمْلا َبَهَذ» : ل هللا ُلوُسَر َلاَقَف باكرا
 انمف ؛رفسلا يف يَ يبنلا عم انك» : سنأ ثيدح يف هلوق

 :باب «ريسلاو داهجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 : باب «مايصلا :باتك يف ملسمو ء(۲۷۳۳) مقر ءوزغلا يف ةمدخلا لضف

 .هل ظفللاو )١١١19(« مقر «لمعلا ىلوت اذإ رفسلا يف رطفملا رجأ

 ۷١(« /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ۲۳١(« /۷) يوونلل «ملسم حرش»و «(۱۸۲ /۳) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(١۲۲ /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(7587 )٠/ نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و .(85 /5) رجح نبال «يرابلا حتفاو .(877 /)

 .(88 /0) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ؛(1/5١ )١5/ ينيعلل

“Ye 



 [ان]رثكأو «راح موي يف ًالزنم انلزنف :لاق ءرطفملا انمو «مئاصلا

 ةياغو «ليلق الإ لظ هعم سيل هنأ :يأ ؛«ءاسكلا بحاص ًالظ

 وأ ةرجش وأ دوع ىلع هءاسك لعجي نأ :ًالظ مهرثكأ هب للظتي ام

 يقي نم انِمو» :لاق امك مهضعبف ءالإو ءهب لظتسيو «كلذ وحن
 اوبرضف «نورطفملا ماقو «ماوصلا طقسف :لاق «هديب سمشلا

 نورطفملا بهذ :ي هللا لوسر لاقف «باكرلا اوقسو ءةينبألا

 .«رجألاب مويلا

 .همدعو رفسلا يف موصلا زاوج :- مدقت امك هيف

 اذه يف اذهلو «هفرتلا مهتداع نكي مل هنأ :- مدقت امك - هيفو

 . ليلق لظ الإ مهعم سيلو «ديدشلا رحلا

 ««ءاسكلا بحاص ًالظ انرثكأو» :هلوق نيب عمجلا ام نكلو

 ؟خلإ 2. . .ةينبألا اوبرضف» : هلوق نيبو

 اذإ مهنأ :يأ ؛بكارلا لظ :لوألاب دارملا نأ :رهاظلا

 هئاسكب سمشلا يقتي نم ًالظ مهرثكأ لب «لظ مهعم سيل ءاوبكر

 لظ :يأ ؛«ةينبألا اوبرضف» :هلوقو «هديب اهيقتي نم مهنمو

 ؛ مهصاوخل الإ ةينبأ مهعم سيل مهرثكأو «مهروهمج نأ وأ «لزانلا

 . للي هللا لوسرك

 . نسحأ لوألاو



 رفسلا يف مهوحنو لهألاو باحصألا ةمدخ نأ :هيفو

 ؛ماوصلا نم اًرجأ مظعأ اوناك اذهلو «ميظع لضف اهيف رضحلاو

 بهذ» :لقي مل «مهلثم اوناك ولو «لامعألا نم هب اوماق ام ببسب

 يف ماوصلاك نورطفملا ناك :لوقي لب ««رجألاب مويلا نورطفملا

 . كلذ وحنو رجألا

 يفو «مظعأ اوناك مهنأ :هب اوبهذ مهنإ :هلوق نم مهفي نكل

 . 0«اهلك لامعألا اولمعو ءاوبطتحاو» : تاياورلا ضعب

¥ ¥ ¥ 

 )١( هيلع فقأ مل .
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 و و م ر أ ا 0
 نوكي ناك :ثلاق « اهنع هللا ضر  ةشئاع نع - )۱۸٥(

 .٠نابعش يف الإ يضقأ ن عيِطَتْسَأ امف ءَناَضَمَر ْنِم ٌمْوّصلا َيلَع

 «ناضمر نم موصلا ّيلع نوكي ناك» : ةشئاع ثيدح يف هلوقو

 .«نابعش يف الإ يضقأ نأ عيطتسأ امف

 ىضقي ىتم :باب «موصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ءاضق :باب «مايصلا :باتك يف ملسمو )۱۸٤۹(« مقر ؟ناضمر ءاضق

 )١١557(. مقر «نابعش يف ناضمر

 ء(١١١ /7) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يضاقلل «ملعملا لامكإ»و 7١١(« /۳) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و

 (ملسم حرشا»و 5١6(. /۳) يبطرقلل «مهفملا»و ٠١١(. /5) ضايع

 ,(؟77 /۲) قيقد نبال «ماکحألا ةدمع حرش»و 75١(. /48) يوونلل

 يف ةدعلا»و «(5806 )٠/ نقلملا ننال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 رجح نبال «يرابلا حتف»و ۸۷٤(« /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش

 «يراسلا ذاشرإ»و )١١/ ٥١(. ينيعلل «يراقلا ةدمع»و « /0

 . )7١7/5( يناكوشلل «راطوألا لين»و .(۳۸۹ /۳) ينالطسقلل

Y۸ 



 نكلو «تقولا قضي مل ام ناضمر ءاضق ريخأت زاوج : هيف

 ناكمل» :تاياورلا ضعب يف اذهلو «رذعل الإ كلذ يغبني ال

 ىلإ رخأ نإف «٠هيلإ هئاسن ٌبَحَأ تناك اهنأل ؛هي هللا لوسر
 لكل ماعطإ ءاضقلا عم هيلع ناكو ءزجي مل «رذع ريغل رخآ ناضمر

 . لضفأو ىلوأ ةليجعتف «كلذ عمو «هريخأت ببسب «دم موي

 د ¥ #

 تنك ول» :ي يبنلا لوق :باب «بقانملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 : باب «ءةباحصلا لئاضف : باتک يف ملسمو (TTTY))» مقر «االیلخ اختم

 .(7785) مقر «رکب يبأ لئاضف نم

1۹ 
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 رم ل 7
 عياّسلا ثيل

 كي هللا َلوُسَر َّن : اَهْنَع هللا يضر  ةشْئاع ْنَع - (187)
 . لو ا َماَص ٌماَيِص هيلعو تام ْنَم» :لاق

 تا 6

 دمح لوق وهو ءرذّنلا يف اذَه» :َلاَقَو ا

 هنع [ماص «مايص] هيلعو تام نم» :ةشئاع ثيدح يف هلوق

 «نيحيحصلا» ظفل اذهو «ثراولا : يلولاب دارملا .خلإ ٠ . . هيلو

 يف اذه :لاقو ءدواد وبأ هاورو» : فلؤملا لوقي نكلو «قالطإلاب

 عرشلا لصأب بجاولا نأ : يأ ؛«”لبنح نب دمحأ لوق وهو «رذنلا

 تام نم :باب «موصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 ءاضق :باب «موصلا :باتك يف ملسمو )۱۸١١(« مقر «موص هيلعو
 )١١541(. مقر «تيملا نع مايصلا

 «مايص هيلعو تام نم :باب «موصلا :باتك ؛«دواد يبأ ننس» :رظنا (؟)

 «فاصنإلا» .(87 /7) «ريبكلا حرشلا» :عجارو )51٠0(. مقر ثيدح

 7٠١ 5١١(. /۲) «ىهنلا يلوا بلاطم» ؛(775/7)

۳۰ 



 بجو نّمع ىضقي ال «ةالصلاو مايصلاك ؛ةضحملا ةيندبلا لامعألا نم

 . تام اذإ هيلع

 ءارذن ناك ءاوس ءاقلطم هنع ىضقي ال :نولوقي ةثالثلا ةمئألاو

 .“عرشلا لصأب ؛اًبجاو وأ

 .هضراعي ام هل سيل ثيدحلا نكلو

 ام الإ نسل ل :ىلاعت هلوقب مهضعب لالدتسا امأو

 «لمع اذإ ناسنإلا نأ ىلع ةلالد هيف سيلف «[۳۹ :مجنلا]# عَ

 هل ناشنإلا نأ ىلع تلد ةيالاو لإ لصي الآ رخل -هاوثز

 اذه نكلو «[174 :ماعنألا]# الع دلا ست لگ بک الو «هيعس

 ءادهإ زاوج ىلع اوعمجأ اذهلو «ريغلل هنأ ةينلا مدعو لصألا يف

 .ءاعدلاو ةقدصلا ءادهإو «هيف ةباينلاو «جحلا

 ؛ريغلا ىلإ تابرقلا نم ةثالثلا هذه ريغ ءادهإ يف اوفلتخاو

 ؟ال مأ لصي له

 ؛"'هزاوجب لوقي هنإف ؛دمحأ مامإلا : كلذ يف بهاذملا عسوأ

 ملسمل اهباوث لعجو ءاهلعف ةبرق لكو :هبهذم ىلع ءاهقفلا لاقف

 «ىقتنملا» ء(١١٠٠ /۲) «عئانصلا عئادب» ء(٩۸ /۳) «طوسبملا» :عجار )١(

 «جاهنملا ىلع يلحملا حرش» :(0 57 /۲) «ليلجلا بهاوم» .(77 /۲)

 .(597 23796 /۲) بيطخلا ينيبرشلل «عانقإلا» «(86 /۲)

 .(57805 )١/ «ىهتنملا حرش» «(۳۰۷ /۲) «عورفلا» :عجار (؟)

۳1 



 «لمعلا يف عورشلا لبق كلذ ىون ءاوسو «كلذ هعفن «يح وأ تيم

 هبلقب یون وأ «كلذب قطن ءاوسو «هريغل هادهأ هنم غرف ام دعب وأ
 . لمكأ قطنلا نكلو «طقف

 نوزوجي ال اذهلو كلذ لصي ال :نولوقي ةثالثلا ةمئألاو

 ةالص وأ مايص نم رذن همزل دقو «تام نّمع رذنلا ءاضق ىتح

 .امهوحنو

 هيلعو تام نّمع رذنلا ءاضق زوجي هنإف ءدمحأ مامإلا امأو

 . كلذ نم ءيش

 :دمحأ ىتح «ةعبرألا ةمئألا دنعف «عرشلا لصأب بجاولا امأو

 مايصلاك ؛ةضحملا ةيندبلا لامعألا نم عرشلا لصأب بجاولا نأ

 . كلذ هيلعو تام نّمع ىضقي ال هنأ :ةالصلاو

 هيلعو تام نم نإ :- هحور هللا سدق  مالسإلا خيش لاقو

 دق وأ ء«عرشلا لصأب بجو ءاوس ؛نييمدآلل وأ هلل ءاوس ؛نيد

 كلذ لك نأ :نييمدآلل نويد وأ «مايصو ةالصك ؛ هسفن ىلع هبجوأ

 «ليلجلا حتما )١/ 08٠(, «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» : عجار )000

 )1۰ /غ) «جاتحملا ينغما »)4۲ /5) «جاتحملا ةياهن» )۲/ ۲١١(.

 «قئاقحلا نييبت» :عجار .لصي هنأ :ةيفنحلا بهذم نم روهشملاو

 «راتحملا در» ١47(« /۳) «ةيانعلاو ريدقلا حتف اهيحرشب ةيادهلا» «(8 /1)

 .اهدعب امو (؟87 /۲)

 ضن



 .هدعب امو ثيدحلا اذهب ًالالدتسا ؛ ")هنع ىضقي

 سال وأ « هلل ءاوس ‹«ةمذلا ىف بجاولا وه نيدلاو

 ةكرت نم جرخيف .حيحصلا وه اذه يف مالسإلا خيش لوقو

 .تيملا

 أدبي اهيأب «نييمدآلل وأ هلل نويد هيلع ناك اذإ اميف اوفلتخاو

 ؟اهعسي ال لاملا ناك اذإ

 .«قحأ هللا نيدف» :ىتأي اميف هلوقل ؛ هللا نويدب أدبي :ليقف

 ءوفعلا ىلإ برقأ وهو «ىنغ هللا نأل ؛نييمدألا نويدب أدبي :ليقو

 . ةحاشملا ىلع اهانبم نييمدألا قوقحو

 مل اذإو «هب أدبي هنإف «نهرب يمدآلا نيد ناك اذإ هنإ :ليقو

 نييمدالا نويد نع قاض اذإ امك ؛ةصاحملاب ىضقي هنإف «نكي

 . ملعأ هللاو «ةضحملا

 )١( «ىواتفلا عومجم» )۲٤/ ١١١(.
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 ر

 را !هللا َلوُسَر 0 یک يلا ىلإ لج

 ©)(ىَضَقُي نأ ّنَحَأ للا | ٌنْيَدَف١ : لاق معن : 7 ا 19م ف ت ق

 : ثلاقف ف ها ٍلوُسَر ىَلِإ ةأرما ٍتءاَج :ِةباَور يِفَو
 ؟اًهنع موصأفأ ءرذن مْوص اَهْيلَعَو ثناَم يما نإ !هللا لوسَر اي ے9 و so و قي ع و u ٤ < مس س

e eكو ا صر 9 ا ا  

 يدوي َكِلَذ ناکا هيت هيتيضقف ْنْيد ُكّمأ ىلع ناك ْؤل ٍِتْيَأَرأ» : لاقف

 .©غكثأ نَه ييو : لاق ءْمَعَن :ثلاق ««!؟اًهنَع

 تام نم :باب «موصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 تام نم :باب ءروذنلاو ناميألا :باتكو «.(86١؟) مقر ءموص هيلعو

 ءاضق :باب «مايصلا :باتك يف ملسمو )1۳۲١(« مقر ءرذن هيلعو

 .هل ظفللاو )/١١5(« مقر «تيملا نع مايصلا

 «تيملا نع مايصلا ءاضق :باب «مايصلا :باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 3 )١1١154(. مقر

5": 



 لي يبنلا ىلإ ءاج ًالجر نأ» :سابع نبا ثيدح يف هلوقو

 يفو ««رهش موص اهيلعو تتام يمأ نإ !هللا لوسر اي :لاقف

 .خلإ 2. . .رذن موص» :ىرخألا ةياورلا

 ةمئألل افالخ ؛رذنلا مايص ءاضق حصي هنأ يف حيرص اذه

 هل نكي مل نإف ءاياصولا لبق هتكرت نم هجارخإ بجيف ."ةثالثلا

 نمل لعجي وأ «هسفنب هنع هئاضقب هل عربتلا هيلول بحتسا «ةكرت

 عربتمللو «ةمذلا أربأو ‹ حص «هثراو ريغ هب عربت نإو «هيضقي

 .اًبجاو هريغ نع ىضق هنأل ؛ رجأ

 «راكذتسالا»و ٠١(. /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم * =

 ء(١٠٠ )٤/ ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(۳١١ /6) ربلا دبع نبال

 .(55 /8) يوونلل «ملسم حرش»و 5١١(. /۳) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ۲١(« /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ٠۳(« /0) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و )١١/ ٥۸١(« رجح نبال «يرابلا حتف»و «(۸۷۹ /5)

 لبس»و ء(۳۹۱ /۳) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ١١(٠ ) ينيعلل

 . ١١۳( /5) يناعنصلل «مالسلا

 .هوزع قبس (1)
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 لكك هللا َلوُسَر نأ : ه5 ّيِدِعاَّسلا ٍدْعَس نب ٍلْهَس ْنَع-(۱۸۸)
- 

 0 PE 2 2ص م م

 .©0«َرطفلا اولجَع اَم ِرْيَحَب سانا ُلاَرَي ال» :َلاَ

 ريخب سانلا لازي ال١ : ه5 دعس نب لهس ثيدح يف هلوقو
 . «رطفلا اولجع ام

 ليجعت :باب .«موصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 روحسلا لضف : باب ءمايصلا :باتك يف ملسمو »)1۸07) مقر ءراطفإلا

 )٠١98(. مقر «رطفلا ليجعتو هريخأت بابحتساو هبابحتسا ديكأتو

 ء(۲۸۷ /۳) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يضاقلل «ملعملا لامكإ»و 207117 /7) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و

 «ملسم حرش»و ٠١١(. /7) يبطرقلل «مهفملا»و .(7” /5) ضايع

 ء(۲۳۲ /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشا»و «(۲۰۸ /۷) يوونلل

 يف ةدعلا»و ء(۹٠۳ /0) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 رجح نبال «يرابلا حتفاو .«(88” )١/ راطعلا نبال «ةدمعلا حرش

 «يراسلا داشرإ»و «(1۷ )١١/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ء(994١ /5)

 ليناو ١55(« /؟) يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(۳۹۳ /7) ينالطسقلل

 .(599 )٤/ يناكوشلل «راطوألا
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 .هليجعت بابحتساو ءرطفلا بابحتسا : هيف

 قلخلل عرش ىلاعت هللا نإف ؛عرشلا موزلب هلك ريخلا نأ : هيفو

 ءائيش عئارشلا نم سانلا عاضأ نإف ءايندلاو نيدلا حلاصم هيف ام

 ‹حيحصلا ريغ يف ةياور يفو «هوعاضأ ام ردقب ريخلا نم مهتاف

 . 2(روحسلا اورخأو» : ةتباث اهنكل

 «- مدقت امك  هريخأت بابحتساو «روحسلا بابحتسا : هيفف

 : ةيويند حلاصمو «ةينيد حلاصم هيف اذهو

 . مايصلا ىلع ةناعإلا : هيفف

 «ندبلا ماوق هنأل روحسلا عرش امك اذهلو «ندبلا ظفح :هيفو

 هب رطفأ «كلذ دمعت اذإو «هرضي ام جارخإ نع مايصلا يف يهن

 الف «ءيقلا هعرذ اذإ امأو «هجرخأو ءيقلا دمعت اذإ رطفي هنأ تبثف

 . كلذب رطفي

 ؛ كلذ ريغ وأ دصف وأ ةماجحب مدلا جارخإب رطفلا اضيأ تبثو

 مجاحلا رطفأ» : يب هللا لوسر لاقف «ندبلا ماوق هيف هءاقب نأل

 ."”(موجحملاو

 .( ١/7 /05) يرافغلا رذ يبأ دنسم «راصتألا دئسم : ىف دحأ هجرخأ )10(

 مقر «مجتحي مئاصلا يف :باب ءموصلا :باتك يف دواد وبأ هجرخأ (؟)

(YTIY)يف ءاج ام : باب .موصلا : باتك يف يذمرتلاو ءرخأ عضاومو  

 = ‹مايصلا : باتک ىف هجام نباو )۷۷٤(« مقر ءمئاصلل ةماجحلا ةيهارك

۳Y 



 مجحي ناك ءاوس ءاقلطم رطفي : ليقف «مجاحلا يف فلتخاو
 وه هنأل ؛صملاب مجاحلا الإ رطفي ال :ليقو «رانب وأ «صمب

 نأ دب ال صملا ةرثك عم هنأ :ةلعلا نألو ولكي هتقو يف داتعملا

 يف ةلعلا نأل ؛ حيحصلا وهو «هقلح ىلإ مدلا ءازجأ نم ءيش لصي

 . ةصاخ صملاب مجحي يذلا

¥ ¥ * 

 ثيدحلاو ءرخأ عضاومو (1719) مقر «مئاصلل ةماجحلا يف ءاج ام :باب =

 . مئاصلل ءيقلاو ةماجحلا :باب «موصلا :باتك يف اقيلعت يراخبلا هركذ

A 



 ١ ىو 2

 املا تيدا

 : لكي هللا لوُسَر لاق :َلاَق بط ٍباّطَخلا ن : َرمع نع (19)

 رطفَأ دقق ءاتهاه نم ُراَهَنلا َرَبْدَأَو ماع ْنِم ُلْيَللا لبقأ اًذإ»
TC 

 يأ ؛«انهاه نم ليللا لبقأ اذإ» : ك4 رمع ثيدح يف هلوقو

 50 : يأ ؛ «انهاه نم راهنلا ربدأو» «قرشملا ةهج نم

|| 

 لحي ىتم :باب «موصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 «سمشلا تبرغو» :ةدايز هدنعو ءهل ظفللاو )١807(., مقر ؟مئاصلا رطف

 :باب «مايصلا :باتك يف ملسمو ««انهاه نم راهنلا ربدأو» :هلوق دعب

 )1١٠١(. مقر «راهنلا جورخو موصلا ءاضقنا تقو نايب

 ةضراع»و ٠١5 /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(۲۱۸ /7) يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرش»و ۱١۸(« /۳) يبطرقلل «مهفملا»و 0006 /5)

 مالعإلا»و ,(775 /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )۷/ ۲٠۹(.

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 7١7(« /0) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 ةدمعاو ۱١١(« /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و ء(۸۸۳ /؟) راطعلا نبال

 . (۳۹۲ /7) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و (15 )١١/ ينيعلل «يراقلا

1۳۹ 



 رطفأ دقف» «حيحصلا ريغ ةياور يف امك ؛«سمشلا تبرغو» : ينعي
 «هريخأتب رجؤي الف ءامكح رطفأو ءرطفلا هل عرش هنأ : يأ ؛ «مئاصلا

 .- مدقت امك  بورغلا َنقيت اذإ هليجعتب لب

 ¥ ا *
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 هس وو . رے ه ل ف

 ي يفر رمع نب هللادَبع نع (()
- 

 :َلاَق

 ا َلاَق «ٌلصاوت كَ :اوُلاَق ءلاّصولا ِنَع ب لكي هللا وسر یھت
 3 ةشئاعو قره ىلا اورو او معطأ ينإ ؛ مكلثم تل

 . كلام نب تأ أو

 ةكرب :باب «موصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 )۱۸٦۱(« مقر «لاصولا : بابو «؛© 0 مقر «باجيإ ريغ نم روحسلا

 مقر ءموصلا يف لاصولا نع يهنلا : باب «مايصلا : باتك يف ملسمو

 .- امهنع هللا يضر  رمع نبا نع( )١

 «لاصولا رثكأ نمل ليكنتلا :باب ءموصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأو

 : باب «مايصلا : باتك يف ملسمو «رخأ عضاومو »)1۸70 .كمك:) مقر

 . 4ظ ةريره يبأ نع )١١١7( مقر «موصلا يف لاصولا نع يهنلا

 )١1857(« مقر «لاصولا :باب ءموصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأو

 مقر ءموصلا يف لاصولا نع يهنلا : باب ‹«مايصلا : باتك يف ملسمو

 .- اهنع هللا يضر  ةشئاع نع )١١(

 )°1۸7( مقر «لاصولا : باب .موصلا : باتك يف يراخبلا هاورو

 - يف ملسمو كم1 £( مقر ءوللا نم زوجي ام : باب «ينمتلا : باتکو

4١ 



for 0 25 28 و 0 ص ۳ هر -  

 ءلِصاَوُي نأ دارأ مكُيأن» : ٌيرذخلا ديِعَس يبأ نع مِلْسْمِلَو

 . رسل ىلإ ٌلصاوُيِلَ

 نع هيو هللا لوسر ىهن» :رمع نبا ثيدح يف هلوقو
 .2. . . لاصولا

 سيل ليللا نألو «ةوقلا فعضي هنأل ؛لاصولا نع يهنلا : هيف

 سنأ نع )١١١5( مقر ‹موصلا يف لاصولا نع يهنلا : باب « مايصلا :باتك =

 . هڪ كلام نبا

 )١( مقر «لاصولا :باب ءموصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١1855((

 مقر «رحسلا ىلإ لاصولا : بابو )55(.

 هيلع هبن دقو «يراخبلا دارفأ نم ثيدحلا نإف ؛ملسمل ثيدحلا سيلو

 :ص) «تكنلا» يف يشكرزلا 185(.

 « ضايع يضاقلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم )۲/ ٠١١(«‹

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(5”77 /۳) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 )/ ٠١(« «مهفملا»و .(۳۸ /5) ضايع ىضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 يبطرقلل  c(1 7)ةدمع حرشاو 2( /۷) يوونلل «ملسم حرشالو

 «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۲۳۳ /۲) قيقد نبال «ماكحألا

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ” رفا /5) نقلملا نبال

 يقارعلل «بيرثتلا حرط»و «(1487 : ص) يشكرزلل «تكنلا»و «.(886 /؟)

 )٤/ ۱۲۷(« ينيعلل «يراقلا ةدمع»و 227307 /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و

 )١١/ ۷١(« ينالطسقلل «يراقلا داشرإ»و )۳/  »)۳۹١«مالسلا لبس»و

 «راطوألا لیناو «6 /۲) يناعنصلل للشوکانی)٤/ ۲۹۷(.

4۲ 



 ةثالثلاو نيمويلا لصيو «رحستي الو ءرطفي ال نأ وه :لاصولاو

 هرك « هرضي ملو .روحسلاو رطفلا كرت لاصولا نمضت نإف

 ‹طقف رطفلا كرت نمضت نإو «مرح «هرضي ناك نإو «ةديدش ةهارك

 «لصاوي نأ دارأ مكيأف» :ديعس يبأ ثيدح يف لاق اذهلو «زاج

 .«رجشلا ءال الإ ناسنإلا دجي مل ولو» رطفلا درو اذهلو

 معطأ ينإ ؛مكلثم تسل ينإ» :رمع نبا ثيدح يف هلوقو

 لاق امك يسحلا بارشلاو ماعطلا :كلذب دارملا سيل «ىقسأو

 دارملا لب ««مايصلا لطبي ال ىسح بارشو ماعط» : مهضعب

 « هللا ىلع هتيعامجإ نم هل لصحي امل ئا ؛ يونعملا : كلذب

 ناسنإلل لصح اذإ  دهاشم وه امك  هنإف ؛ هتاجانمو هتعاطب هذذلتو

 ماعطلا يسنو «لهذ «- ةيويندلا رومألا نم ىتح  هحرفي ءيش

 لابقإلاو «ةاجانملا ةذل نم كي هل لصحي امب فيكف «بارشلاو

 . !؟ىلاعت هللا ىلع

300 
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 لوألا ثّيدحا
 رخ :َلاَق هل صاعلا نب وِرْمَع نب ُهاِدبَع نع - )١191(

 للا وأ راقت وال ارا 3 0 لوس

 ص

 راک

Eةا رهت لكن مو قو زيت م  

 ينإ :تْلق «(ِرْهَدلا هي ءاَهِلاَْمَأ رشَعِب عب ةنَسَحلا نإ ماي
 و 3

 د : تلق (ْنْيَمْوَي ”طْقَأَو ءامْوَي "لا كلَ نم رَ قي

 ٌمايِص َكِلَذَف ءاَمْوَي ْرِطْفَأَو ءاًمْوَي 2 :َلاَق ءَكِلَذ ْنِم َرَثكَأ قيطأ
 . كلذ ْنِمَرثكَأ قيطأ ين :ُتلَق .«ماّيّصلا ُلْضَْأ َوُهَو فواد

 اَمْوَي مص - ٍرْهَدلا ٍرْطَش دوا ِمْوَص َقْوَف مْوَص ال» : ةياور يفر
 .©00اموَي طف

 «- مالسلا هيلع  دواد موص :باب ءموصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 «ةداسو هل يقلأ نم :باب .ناذئتسالا :باتكو «ء(۱۸۷۹) مقر

 = رهدلا موص نع يهنلا : باب مايصلا : باتك يف ملسمو )٥۹۲۱(« مقر

5516 
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 ربخأ» : 45 صاعلا نب ورمع نب هللادبع ثيدح يف هلوق
 ليللا نموقألو ءراهنلا نموصأل !هللاو :لوقأ ينأ هلكت هللا لوسر

 «ةدابعلا ىلع اًيوق ناك هيض هنأل كلذو «خلإ .٠ . .تشع ام

 اذه هسفن ىلع مسقأف «ةوقلاو طاشنلا هسفن نم ىأرف ءادهتجم

 كنإ» :لاق اذهلو «دابعلا حلاصمب ٌملعأ عراشلا نكلو مستقلا

 ةثالث رهشلا نم مصو «مقو منو ءرطفأو مصف «كلذ عيطتست ال

 نإف ؛«رهدلا مايص لثم كلذو ءاهلاثمأ رشعب ةنسحلا نإف ؛ مايأ

 «للملا عيرس ناسنإلا نإف «ةيويندلاو ةينيدلا دابعلا حلاصم هيف عرشلا

 . ا هتداعك ؛ةميد ناك ام لامعألا نسحأو

 اموي مصف :لاق كلذ نم لضفأ قيطأ ىنإ :تلقف» :هلوق

 هئم ىأر املف «رهدلا رشع مايصب اوا ««نيموي رطفأو

 )١199(. مقر ءاقح هب تّوف وأ ءهب ررضت نمل =

 ء(۱۲۹ /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم «*

 يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(۲۹۷ /۳) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و

 «ملسم حرش»و ۲۲٤(« /۳) يبطرقلل «مهفملا»و )٤/ ١77(« ضايع

 ء(١۲۳ /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و ٤١(« /۸) يوونلل

 يف ةدعلا»و 207179 )٥/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 رجح نبال «يرابلا حتف)»و 89٠(2 /۲) راطعلا نبال «ةدنمعلا حرش

 «يراسلا داشرإ»و )١١/ 4١٠(. ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )5/ 757١(.

 لين»و ء(١۷١ /۲) ينناعنصلل «مالسلا لبس»و ٠٠٠١(. /7) ينالطسقلل

 . (57”7 /5) يناكوشلل «راطوألا
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 ينإ» :لاقف «ريثك ثلثلاو ءرهدلا ثلث مايصب هرمأ ءةوقلاو طاشنلا

 كلذف ءاّموي رطفأو ءاّموي مصف :لاق «كلذ نم لضفأ قيطأ
 نم لضفأ قيطأ ينإ :تلق .مايصلا لضفأ وهو ءدواد مايص
 موص قوف موص ال» :ةياور يفو .«كلذ نم لضفأ ال :لاق كلذ

 يف حيرص صن اذهف ««اًموي رطفأو ءاموي مص ءرهدلا رطش ؛دواد

 وهف «هيلع ردق نمل قالطإلا ىلع مايصلا لضفأ دواد موص نأ

 . هلك رهدلا مايص نم ىتح لضفأ

 لضف هيفو «سانلا رثكأ هيلع ردقي امب هرمأ ًالوأ لكك وهو

 امك رهدلا مايص كلذ لدعيف ءاهلاثمأ رشعب ةنسحلا نأل ؛ميظع

 أكف «لضفألاف لضفألا ىلإ هلقن ءهداهتجا ىأر املف لكك لاق

 «هرمع رخآ يف مدن هڪ هنإف «كلذ عمو «هلاح بسانب امب رمؤي

 امب ماق كلذ عم هنكلو ءو هللا لوسر ةصخر تلبق ينتيل :لاقو

 . موي رطفو موي موص نم مزتلا

HH ¥ ¥ 

¥۷ 



 ؤا م وص هللا ىلإ ماّيّصلا ُبَحَأ» :ال هللا لوُسَر لاق :لاق

 ُموُقَيَو ِلْيَّلا فن مات ناک ٌةَدلَّص هللا ىلإ ة | ةآلّصلا ُبَحَأَو

 .“«اًمْوَي رطْفْبَو « امو ْوَي موصَي ناکو ةَسْدَس ماتيو < ل

 بح نإ» : صاعلا نب ورمع نب هللادبع ثيدح يف هلوقو

 مان نم :باب «دجهتلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت *# )١(

 هللا ىلإ ةالصلا بحأ :باب «ءايبنألا :باتكو )25١174(« مقر ءرحسلا دنع

 نع يهنلا :باب «مايصلا :باتك يف ملسمو «(۳۲۳۸) مقر «دواد ةالص

 )١1١99(. مقر ءاّقح هب توف وأ هب ررضت نمل رهدلا موص

 حرشاو ٤١(٠ /۸) يوونلل «ملسم حرش» :ثيدحلا حرش رداصم *

 «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(١٠۲ /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و .("55 /0) نقلملا نبال

 «يراقلا ةدمع»و :«(550 /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و 891(2 /0)

 «راطوألا ليناو ۳٠١(«. /۲) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ء(۸ )١7/ ينيعلل

 ۷١(. /7) يناكوشلل
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 ؛دواد ةالص هللا ىلإ ةالصلا بحأو ءدواد مايص هللا ىلإ مايصلا

 .خلإ 2. .هسدس مانيو «هثلث موقيو «ليللا فصن ماني ناک

 ةالصلا لضفأ نأو ءدواد مايص مايصلا لضفأ نأ يف صن اذه

 بهذ اذإف «مونلا نم اهظح هسفن يطعي هنأ كلذو «دواد ةالص

 ىلصف «ةالصلا ىلإ ماق «يهلإلا لوزنلا تقو ناكو «ليللا فصن

 «مايقلا دعب ةحار سفنلا بسكتل ؛هسدس ماني مث ‹ليللا ثلث .

 «ةرخآلاو ايندلا ريخ هل لصحيف «طاشنب رجفلا ةالص ىلإ موقيلو

 . قالطإلا ىلع مايقلا لضفأ اذهو

 هلي كر نِ : ىلاعت لاق امك همايق نإف لكي هلعف كلذ يفاني الو

 صاخ اذه نإف ؟[١٠ :لمزملا]# ةو ءُهَمَضِنو لأ قلت نم ندا موق َكّنأ

 للام ُلَمّرمْلا اهماَي : هلوق يف كلذب ىلاعت هللا هرمأ اذهلو هلي هب
 َرَمَأ وهو «[4 - ١ :لمزملا] 4و وأ © الی ضش وأ هت الی
 . مهحلاصمب ملعأ وهو «دواد مايق لثمب هتمأ

 مدقيف «هلعفو هلوق ضراعت اذإ هنأ :نييلوصألا عامجإبو

 ليللا مايق نم ىتح لضفأ دواد مايقف هب اًصاخ هلعف نوكيو «هلوق
 . حلاصملا نم هيلع ىوتحا امل ؛ هلك

 اذهف «مايقلا يف داهتجالا نم نيحلاصلا ضعب نع ركذي امو

 نم ىلوأ يب لوسرلا هب رمأ ام عابتا نأ : عامجإلابو «مهنم داهتجا
 . نيحلاصلاب ءادتقالا
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 ؛ ًاليلق ولو - ليللا نم ءيش مايق كرتي نأ ناسنإلل يغبني ال

 «ليللا فوج يف لزني - ميركلا ينغلا وهو  ىلاعت هللا نإف

 بيجتسأف ينوعدي نم» :لوقيف «هسفنب هدابع جئاوح ضرعتسيف
 ناسنإلل يغبنيف ««؟هل رفغأف ينرفغتسي نم ؟هيطعأف ينلأسي نم ؟هل

 ليللا يفو «ةرخآلا مساوم نم ميظعلا مسوملا اذه توفي ال نأ

 . اهايإ هاطعأ الإ ةجاح ىلاعت هللا لأسي ملسم دبع اهقفاوي ال ةعاس

 نم ىتح لضفأ دواد مايص نأ يف اضيأ حيرص ثيدحلاو

 ناكو «كلذ ىلع ردق نمل كلذ لحمو «هلك رهدلا مايص '

 رفي ال ناكو» :تاياورلا ضعب يف اذهلو «مهأ وه امع هلغشي ال

 رومألاب مايقلا نع هفعضي مل همايص نأ :يأ ؛“«ىقال اذإ

 .داهجلاك ؛ ةبجاولا

 .موصلا يف لهألا قح :باب «موصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 نع يهنلا : باب «مايصلا : باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو (1910) مقر

 )١١59(. مقر هب ررضت نمل رهدلا موص
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 0 :َلاَق 4ظ َةَرْئَرُه يأ ْنَع - (۱۹۳)

 و «ىڪضلا يّتَعْكَرَو ؛ٍرْهَش لك ني ايا ئالت مص : ِثالثب

 : ب هللا لوسر يليلخ يناصوأ» : ةريره يبأ ثيدح يف هلوقو

 نم ذختي نأ نم أربت إي وه اذهلو «ةبحملا عاونأ ىلعأ يه : ةلخلا

 ةالص :باب «عوطتلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 مايأ مايص : باب .موصلا :باتكو )١١15(.« مقر «رضحلا يف ىحضلا

 ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص : باتك يف ملسمو )1١148(. مقر « ضيبلا

 )95١(. مقر « ىحضلا ةالص بابحتسا : باب

 «ملسم حرشاو »)0۹ 7/۲( يبطرقلل «مهفملا» : ثيدحلا حرش رداصم »

 ۲٤١(« /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو 775(2 /0) يوونلل

 يف ةدعلا»و ء(۸٤۳ )٠٥/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 ء۷٥ /۳) رجح نبال «يزابلا حتف»و «(844 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش

 «يراسلا داشرإ»و ۲٤١(« /۷) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و :(۲۷ ٤

 .(۷۳ /۳) يناكوشلل «راطوألا لين»و 0۹٩((« /۳) ينالطسقلل
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 ميهاربإ ذختا امك ؛ًاليلخ هذختا هللا نأ ربخأو ءًاليلخ قلخلا

 ركب ابأ تذختال ؛ اليلخ ىبر ريغ اًذخَّكم تنك ولا :لاقو «ًاليلخ

 .لاق امك وأ «20«ًاليلخ

 :اهانعم اذهلو «ةلخلا :اهالعأو «ةقلعلا :ةبحملا عاونأ ىندأف

 : ليق امك ناسنإلا ءازجأ عيمجل ةللختم يهف «ةبحملا ةدش

 اليلخ ليلخلا ىّمُساذَنَو ينم حورلا كلسم تللخت دق

 امك  ًاليلخ قلخلا نم ذختي مل وهو ءآليلخ هنوذختي ةمألاف

 .- مدقت

 عيمجك ؛ةمألا عيمجل ةيصو هل ةيصولاو ‹ (ثالاثب» : هلوقو

 ««رهش لك نم مايأ ةثالث مايص» :هلوقب اهركذ : ىلوألا

 .رهدلا مايص لدعي  مدقت امك  كلذو

 نم تمص اذإ» :درو اذهلو «ضيبلا مايألا نوكت نأ بحتسيو

 .ةرشع سمخو «ةرشع عبرأو «ةرشع ثالث مصف «مايأ ةثالث رهشلا

 اودس» :ِلك يبنلا لوق :باب «بقانملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 يف ملسمو ءرخأ عضاومو (5014”7) مقر ««ركب يبأ باب الإ باوبألا

 .(۲۳۸۲) مقر نفذ ركب يبأ لئاضف نم :باب «ةباحصلا لئاضف : باتك

 لك نم ثالثلا موص يف :باب «موصلا :باتك يف دواد وبأ ؛ةعبرألا هاور (۲)

 يف ءاج ام :باب «موصلا :باتك يف يذمرتلاو 5559(.2) مقر ءرهش

 = «مايصلا :باتك يف يئاسنلاو ,(0771) مقر ءرهش لك نم مايأ ةثالث موص
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 ةمكح :ضيبلا صيصخت يف مكحلا نم ءاملعلا ضعب ركذو

 بحتساف «تابوطرلا رثكت رمقلا رون ةدايز ببسب هنأ يهو ؛ةيبط

 «هرخآو .هطسوأو «رهشلا لوأ نم اهمايصب لضفلا لصحيو

 . ضيبلا يف اهنوك لضفألا نكل
 سمشلا عافترا نم اهلحمو ««ىحضلا یتعکرو)» : لاق : ةيناثلا

: 

 . لاوزلا ليبق ىلإ حمر ديق

 بحتسي مأ ءاهيلع ةموادملا بحتسي له :اهيف فلتخاو

 ؟اهب بابغإلا
 درو هل نمل اهب بابغإلا بحتسي :لاقف «مهضعب لصفو

 نم امأو ءاهيلع ةموادملاب ةبتارلا ننسلاك اهلعجي ال نأو «ليللاب

 اهكرتب هنأل ؛اهيلع ةموادملا هل بحتسيف «ليللاب درو هل ول

 .راهنلاو ليللاب اهكرت نيب عمجي

 هل نكي مل هنأل ؛ةريره ابأ اهب ىصوأ للي هنأب :اذهل جتحاو

 .ليللاب درو

 ؛اهلضف ىف ثيداحألا ترئاكت دقو ءاهلضفب كش الو

 ءرخأ عضاومو )۲٤۲١(« مقر ؟رهش لك نم مايأ ةثالث موصي فيك :باب =

 ءموصلا :باتك «يراخبلا يف هلصأ ثيدحلاو )۱۷٠۷(« مقر ءرهش
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 ىلع : يأ ؛«ةقدص سانلا نم ىمالّس لك ىلع حبصي» : لَك هلوقك

 ةحيبست لكب مكل نإ» :مهل لاق كلذ اورثاكت املف «لصفم لك

 ةريبكت لكو «ةقدص ةديمحت لكو «ةقدص ةليلهت لكو «ةقدص

 لكبو «ةقدص ركنملا نع يهنو «ةقدص فورعملاب رمأو «ةقدص

 : لاق نأ ىلإ ربلا هوجو ركذ مث ««ةقدص دجسملا ىلإ اهوطخت ةوطخ
 . لاق امك وأ ««ىحضلا نم امهعكري ناتعكر كلذ نع يزجيو»

 نمل اذهو ««مانأ نأ لبق رتوأ نأو» :هلوقب اهركذ : ةثلاثلا

 . ليللا رخآ نم مايقلاب عمطي [ال]

 ثيداحألا سردي ليللا لوأ يف ناك هَ هنأل ؛ كلذب هاصوأو

 ءرجفلا ةالصل الإ موقي الف «ماني مث لك يبنلا [نم] عمس يتلا

 . لضفأ مايقلاب عمط نمل ليللا رخآ يف رتولا نأ : درو اذهلو

 : نيتروص يف ليللا لوأ رتولا بحتسيو
 .ليللا رخآ نم مايقلا مدع هنظ ىلع بلغ نم :امهدحأ

 رتولاو همامإ ةعباتم هل لضفألا ناضمر لوأ مايق يف : ةيناثلا

 نكل «مامإلا مالس دعب ةعكرب هعفشي نأ زوجيو «ليللا لوأ هعم

 ؛ رتو الب ةدرجم اهالص «ليللا رخآ نم ماق نإف «هعفش كرت ىلوألا

 . «ةليل يف نارتو ال» :درو امك هنأل

 «ىحضلا ةالص بابحتسا :باب «نيرفاسملا ةالص :باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 .(۷۲۰) مقر
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 َرياَج ْتَلأَس :َلاَق ءرْفْعَج نب دابع نب ٍدَمَحُم ْنَع - )١94(
e 2oهم سه دوو 1201100 سس .  

 : لاق ؟ةَعمُجلا موي موص ْنع هلك ٌيبنلا ىهنأ :هلادبع َنْبا
 .!ةبْعكلا ٌبَرَو :ٌمِلْسُم دارو
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 موي موص :باب «موصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 مايص ةهارك :باب «مايصلا :باتك يف ملسمو «(18417) مقر «ةعمجلا

 اذه برو «معن» :لاق هنأ الإ )١١5(. مقر ءادرفنم ةعمجلا موي

 : يأ  اهازعو :(8#77 /:) «حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاق ««!تيبلا

 .مهوف «ملسمل «ةدمعلا» ٌبحاص  ملسم ةدايز

 «(۹۷ /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو «(۱۸ /8) يوونلل «ملسم حرش»و

 حتف)و 224٠١ /5) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(7517 /۲)

 )°1 ⁄1۱) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «(۲۳۲ )٤/ رجح نبال «يرابلا

 يناكوشلل «راطوألا لين»و 5١5(« /۳) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و
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 6 هلا َلوُسَر ُتْعِمَس :َلاَق هل ةرئرْه ىبأ نع - (195)
 ُهلْبق اًمْوَي موصَي نأ الإ َةَعُمُجلا َمْوَي مكذَحأ َنَموصَيال١ :لوقت e هس هام اس ور ع هج Os ت ا هجرس

 .20هَدْعَي وَ

 تلأس :لاق» :رفعج نب دابع نب دمحم ثيدح ىف هلوقو

 .معن :لاق ؟ةعمجلا موي موص نع يب يبنلا ىهنأ : هللادبع نب رباج

 موي موص :باب «موصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 مايص ةهارك : باب « مايصلا :باتك يف ملسمو )۱۸۸٤(« مقر «ةعمجلا

 )١١55(. مقر ءادرفنم ةعمجلا موي

 )٤/ ٩۹۷(« ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 «(۱۸ /8) يوونلل «ملسم حرشهو (؛۰ /؟) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ۲٤١(« /؟) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١۳۷ )٠/ نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و «(۲۴۳ /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و 4*4 /0)

 5١5(. /7) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و «؛5 )١١/ ينيعلل
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 :ةريره يبأ ثيدح [يف] هلوق هلثمو ««!ةبعكلا برو :ملسم دازو

 اًموي وأ .هلبق اًموي موصي نأ الإ ,ةعمجلا موي مكدحأ نموصي ال»
 . (هدعب

 نظي دق هنأل ؛مايصلاب ةعمجلا موي صيصخت نع يهنلا :امهيفف
 «هورکم همايص نأ نّیبف «همايص بابحتسا هلضف نم نأ سانلا ضعب

 . عوبسألا ديع وهف «مرحم ماعلا ديع موص نأ امك

 نم كلذ ريغو «ةعاطلا ىلع يوقتلا لجأل ؛هرطفب هرمأو

 هدعب وأ ءاّموي هلبق ماص نأب ؛ صصخُي مل اذإ ةلعلا يفتنتو «مكجلا

 رطفيو ءاّموي موصي ناك اذإ امك ؛همايص قفاو اذإ كلذكو ءاّموي

 .اهوحنو «ضیبک ؛هموصي مايص يف لخد وأ ءاّموي
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 وعم م

 ثا دنس هئا بزا نا re يبأ ْنَع - (195)

 ِناَذَه :َلاَقَ « و ِباَطَحلا ٍنْب رَمُع عم ديلا ثذهش :َلاَق دبع

 ءمكياجص نم مکر موب مودا ل ذا لور یت نات

 ."0بككش نم هيف َنولكأت دَحلا ٌموَيلاو

 موي موص :باب «موصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(
 موحل نم لكؤي ام :باب «يحاضألا :باتكو )١1889(« مقر ءرطفلا

 ءمايصلا :باتك يف ملسمو )070١(« مقر ءاهنم دوزتُي امو «يحاضألا

 )١١١۷(. مقر ءىحضألا مويو رطفلا موي موص نع يهنلا : باب

 ؛راكذتسالا»و 22١77 /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(۹۲ /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(١۳۸ /۲) ربلا دبع نبال

 ء(١٠ /8) يوونلل «ملسم حرش»و «(۱۹۸ /۳) يبطرقلل (مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ۲٤٠٤(. /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 207377 )٠/ نقلملا نبال «ماكحألا

 حتفاو «(۱۸۷ :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع. تكنلا»و 4٠١(. /؟)

 )١١/ ١١١(2 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «(۲۳۹ /5) رجح نبال «يرابلا

 . ٤١١( /۳) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و
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 عم ديعلا تدهش» :رهزأ نبا ىلوم ديبع يبأ ثيدح يف هلوق

 للك هللا لوسر ىهن ناموي ناذه :لاقف ءهنإذ باطخلا نب رمع

 . خلإ «. . .امهمايص نع

 ؛لاح لك يف امهمايص حابي الو «نیدیعلا مايص ميرحت : هيف
 . لفن الو «ضرف يف ال

 مكرطف موي» :لاقف ءامهرطف بوجو يف ةمكحلا رمع ركذو

 «ىلاعت هللا فايضأ قلخلا نأل ؛رطفلا موي :يأ ؛«مكمايص نم

 «بجاولا ليمكتلو «حرفو رورس موي هنألو ءاورطفي نأ بجيف

 اياحضلا : يأ ؛«مككسن نم هيف نولكأت رخآلا مويلاو» «ناضمر وهو

 | .ايادهلاو

 .امهمايص ميرحتب ثيداحألا ترتاوت دقو

 : ةسمخلا ماكحألا هلخدت نأ نكمي موصلاو

 . ناضمر موص|ك] ؛بجيف

 . سيمخلاو نينثالاو «ضيبلا مايصك ؛بحتسيو

 . مايصلا امهيلع قشي نيِدَّللا رفاسملاو ضيرملا مايصك ؛هركيو

 .قيرشتلا مايأو نيديعلا مايصك ؛مرحيو

 يهو ءاهمايص زوجي هنإف ؛ةلاح قيرشتلا مايأ نم ىنثتسي نكل
 ةثالث مايص هيلع بجي هنإف ؛يدهلا مدع اذإ نارقلاو ةعتملا مد نع
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 يف اهمايص زوجي الو «تنيعت ءاهريغ قبي مل اذإف «جحلا يف مايأ

 نأ :امهنيب قرفلاو ءناضمر ءاضق يف ىتح «ةروصلا هذه ريغ

 «ناديعلا امأو «نيعتم مايألا ةثالث مايصو ‹عساو ناضمر ءاضق تقو

 .لاح لكب امهمايص زوجي الو «مدقتف

 :امهو نيتروص هل اوركذف «حابملا مايصلا امأو

 امهل حابي هنإف ؛امهيدلو ىلع عضرملا وأ لماحلا تفاخ اذإ

 لب ءاحابم سيل اذهف «سفنلا ذاقنإ بجي نكلو «مايصلاو رطفلا

 . بحتسي وأ رطفلا بجي

 حابيف «رفاس مث ءرضحلا لاح يف ماص اذإ : ةحابإلا روص نم

 هيلع قشي ال يذلا رفاسملا كلذكو ءرطفلاو «هموص مامتإ :هل

 .رطفلاو مايصلا هل حابيف «مايصلا

# # * 
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 كي هلا ُلوُسَر ىَّهَن :َلاَق هه ّيِرْدُحلا ٍديِعَس يب ْنَع -(190

 0 ءاّمَّصلا ِنَعَو هِرْحَنلاَو ءرطفلا :نْيَمْوَي وص نع

 غ .رصعلا َدْعَبَو | دعب ةالّصلا نعو «دحاو بوث ىف

 : 7 مولا ٌيِراَحْبلا َجرْخأَو «هماَمتب مِلْسَم

 نع يهنلا :باب «مايصلا :باتك يف ملسم هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 نع يهنلا ركذ ىلع ارصتقم «(۸۲۷) مقر «ىحضألا مويو رطفلا موي موص

 . طقف ىحضألاو رطفلا موي مايص

 طقف موصلا ركذ ىلع ملسم رصتقا دقو ««همامتب ملسم هجرخأ» : فنصملا لوق

 )١890(« مقر ءرطفلا موي موص :باب «موصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 . همامتب

 :- هللا همحر - فنصملا لوق (( : ص ) «تكنلا» يف يشكرزلا برغتساو

 موص : باب» : هيلع مجرتو ««هحيحص» نم بابلا اذه ىف همامتب يراخبلا

 نكل اش هركذو ءارحنلا موي موصلا : باي» : هبيقع لاق مث «رطفلا موي

 يف رظن امنإو ءاذه رظني مل فنصملا نأكو ««ءابتحالا»و ء«ءامصلا» نودب

 = 2 .ىهتنا «ةالصلاو موصلا نود هنم اقرط ركذ هنإف ؛ةروعلا رتس :باب
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 نع ة٤ هللا لوسر ىهن» :يردخلا ديعس يبأ ثيدح يف هلوقو

 نعو نسل نعو «نيموي موص : يآ ؛خلإء.. .نيموي موص

 . تاياورلا ضعب ىف درو امك «نيتالص

 . نيديعلا مايص ميرحت : هيفف

 ؛دحاولا بوثلا يف لجرلا لامتشا : يأ ؛ «ءامصلا نعو» : هلوقو

 . ةروعلا فاشكنا ىشخي هنأل

 دعقي نأب : يأ ؛«دحاولا بوثلا ىف لجرلا ىبتحي نأو» :هلوقو

 نوكيو «هیلجرو هرهظ ىلع هريدي دحاو بوثب ّيبتحبو «ءاصفرقلا

 ملسم جرخأو ‹همامتب يراخبلا هجرخأ ثيدحلا نأ :لوقلا ةصالخو =

 . طقف موصلا

 رتسي ام : باب «بايثلا يف ةالصلا :باتك يف اًضيأ يراخبلا هاور ثيدحلاو

 بوث يف ءابتحالا :باب «سابللا :باتك يفو ء(١٠۳) مقر «ةروعلا نم

 امفيك سولجلا :باب «ناذئتسالا :باتك يفو )٥٤۸٤(« مقر ءدحاو

 موص يف :باب «موصلا :باتك يف دواد وبأو 0971(2) مقر ءرسيت

 )۲٤۱۷(. مقر «نيديعلا

 ۲٦١(« /1) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و «ء(۹١۱۹ /۳) يبطرقلل «مهفملا»و

 ء(١۳۸ )٥/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و :«(555 /؟)

 نبال «يرابلا حتف»و 42408 /5؟) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 حتف»و «(۱۸۸:ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ۱۸١(« /۲) بجر

 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و 51٠(. /5 .5الا/ )١/ رجح نبال «يرابلا

 .(511/ /۳) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )5/ ۷١(.

TTY 



 هنم ىشخي اًضيأ هنأل ؛هنع ىهنف ءافوشكم ضرألا ىلإ اًيضفم هلفسأ

 هنم يشخ ام لك ناك «ةلعلا يه هذه تناك اذإف «ةروعلا فاشكنا

 . هنع يهنم هنإف ةروعلا فاشكنا

 عولط دعب هنأ لمتحي «رصعلاو حبصلا دعب ةالصلا» :هلوقو
 .هوحن ةالصلا يف مدقتو «حبصلا ةالص دعب وأ «حبصلا
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 : ال هللا ل وسر لاق : َلاَق «هفض ّيرذُخلا ٍديِعَس يب ْنَع - )۱۹۸(

 .©0«افيِرَخ َنيِعبَس رانا ِنَع ُهّهْجَو هلا َدَعَب ىلا ٍليِبَس يف اًمْوَي َماص ْنَم»

 يف اًموي ماص نم» : يردخلا ديعس يبأ ثيدح يف هلوقو

 . «افيرخ نيعبس رانلا نع ههجو هللا دّكَب ‹ هللا ليبس

 .داهجلاو «مايصلا : نيتدابع نيب عمج هنأل ؛ ميظع لضف هيف

 ءداهجلا نع هفعضأ نإف «داهجلا نع هفعضي مل اذإ كلذ لحمو

 . هنم لضفأ داهجلا نأل ؛ ىلوأ هكرتف

 لضف :باب «ريسلاو داهجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت * )۱(

 لضف :باب ‹«مايصلا : باتك يف ملسمو »)1۸9( مقر ‹ هللا ليبس 5 موصلا

 )١٠١۳(. مقر «قح تيوفت الو ررض الب هقيطي نمل هللا ليبس يف مايصلا
 ١۲۳(« /۷) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» : ثيدحلا حرش رداصم *
 »)1۷ / يبطرقلل «مهفملا»و ١٠١(« /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و «(۳۳ /۸) يوونلل «ملسم حرشاو
 ء(۳۸۷ )٥/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )/ ۲٤۷(«.

 نبال «يرابلا حتف»و 9٠١(« /؟) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 داشرإ»و )١5/ ١55(2 ىنيعلل «يراقلا ةدمعاو :(58 /5) رجح

 . 0740 /5) يناكوشلل «راطوألا ليناو ء(٤٠ /70) ينالطسقلل «يراسلا
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 ررعل اليس /

 . ميظع هللا دنع اهردق نأل ؛كلذب تيمس : ليق

 . ميظع هللا دنع اهيف ةدابعلا ردق نأل : ليقو

 . ماع لك ءايشألا اهيف ردقت اهنأل : ليقو

 ءرادقملا ةميظع يهف ءاهلك ءايشألا هذه ةدارإ نم عنام الو

 ريخ اهيف ةدابعلا نأبو ٠[« :ردقلا]4ٌملَس# اهنأب ىلاعت اهفصو اذهلو

 رهشلا فلآ نإف ؛ليوط رمع وه يذلا رهش فلأ يف ةدابعلا نم

 . ةكرابم اهنأب اهفصو اذهلو «ةنس نونامثو فين

 امك وأ ءاهيف هلازنإب أدتبا :هانعم امإ اهيف نآرقلا لازنإب اهفصوو

 مث «ةلمج ةزعلا تيب ىلإ ايندلا ءامسلا ىلإ اهيف لزنأ : سابع نبا لاق

 . عئاقولا بسح ىلع اقرفتم لزن

 ا ¥ +
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 لوألا تيدا

 ًالاَجر نأ : اهلا يضر رم نيود نع (1949)

 عْيسلا نم َنِم ماتَمل | يف رْدَقلا َدَلْيل اوُرأ لك هللا ٍلوُسَر ٍباَحْصَأ ْنِم
 م

2 

 2 علا يف تطاق ماو ىَرَأ» :ك هلا ُلوُسَر َلاَقَف ءرخاوألا

 ."”رِخاَوألا عن 4 | يف اَهَوَحَتيلَف ٠ .اًهَيَّرَحَتم م ناك ْنَمَف ءِرِخاَوَألا

 ْنَم لضف :باب «دجهتلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 : باتك يف ملسمو «رخأ عضاومو )١١١5(, مقر «ىلصف «ليللا نم ٌراعت

 )١١76(. مقر ءردقلا ةليل لضف :باب .مايصلا

 لامكإ»و »)10 /9) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(١٠٠ /۳) يبطرقلل «مهفملا»و )٤/ ٠٤١١(. ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو oA)» /۸( يوونلل (ملسم حرشاو

 ء(۹۱ /4) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(5158 /۲)

 «بيرثتلا حرط»و 2( /۲) راطعلا نبال: «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 «يراقلا ةدمع»و ء(١١٠۲ /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و »)14۷ )٤/ يقارعلل

 لبس»و ٤۳١(« /7) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )١١/ ١« ينيعلل

 . 071١ /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و ١115(« /7) يناعنصلل «مالسلا
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 للك يبنلا باحصأ نم ًالاجر نأ» :رمع نبا ثيدح يف هلوقو
 و

 .خلإ 2١ . .رخاوألا عبسلا يف مانملا يف ردقلا ةليل اورأ

 اهنإف ؛ نينمؤملا ايؤر تقفتا اذإ اصوصخ ؛قح ايؤرلا نأ : هيف

 وهف «مهايؤرو نيملسملا يأر قفتا اذإ : خيشلا لاق اذهلو «قدص

 . 'قح

 . سفنلا ثيدح : مسق

 . مالحأ ثاغضأ ناذهو

 نم ءزج اهنإ» :ِةْيَف يبنلا اهيف لاق يتلا يهو «قح ايؤر :مسق

 . «ةوبنلا نم اًءزج نيعبرأو ةتس

 «هنم رخاوألا رشعلا ىف اهنأو «ناضمر ىف ردقلا ةليل نأ : هيفو

 .انيقي عفرت مل ةيقاب يهو

 )١( «یواتفلا عومجم» : يف ايؤرلا نع مالسإلا خيش مالك رظنا )۱۲/ ۲۷۸(«

 ١0/  c((oYY.(غهرم/اال)
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 : لاق هلل ىلا نأ :- اهن هللا يضر  ةَشْباَع ْنَع - (۲۰۰)

 .©0«رِخاَوألا ٍرْشَعلا َنِم رتولا يلي يف ِرْدقلا َةَلْيَل اوَرَحَت»

 نم رتولا يف ردقلا ةليل اورحت» :ةشئاع ثيدح يف هلوقو
 ءرخاوألا رشعلا يف اهنأ يف حيرص صن اذه :«رخاوألا رشعلا

 :باب «حيوارتلا ةالص :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 هل ظفللاو )١917(« مقر ءرخاوألا رشعلا نم رتولا يف ردقلا ةليل يرحت

 هنأ الإ )1١159(. مقر ء«ردقلا ةليل لضف : باب .مايصلا :باتك يف ملسمو

 يه ١894(: :ص) «تكنلا» يف يشكرزلا لاق اذلو «رتولا يف» :لقي مل

 . ةشئاع ثيدح نم ملسم اهجرخي ملو «يراخبلا دارفأ نم

 «(1 /5) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 «ماكحألا ةدمع حرش»و )٤/ ١57(« ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(١٠٠ /۲) قيقد نبال

 تكنلا»و «(414 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(515 /5)

 رجح نبال «يرابلا حتفاو «(۱۸۹ :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع

 «يراسلا داشرإ»و )١١/ ٠١١(. ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )5/ 056١

 .(۱ /4) يناكوشلل «راطوألا لين»و ٤۳۳(« /۳) ينالطسقلل

A 



 .هراتوأ يف ىجرتو

 يف سانلا دهتجي نأ لجأل ؛ةرهاظ اهئافخإ يف ةمكحلاو

 ةباجإلا ةعاس تيفخأ امك «تادابعلا نم رشعلا يف نورثكيف ءاهبلط

 ٍةليلب قحيو «ةعمجلا موي نم ةباجإلا ةعاس كلذكو «ليللا نم

 يزوجلا نبا لاق اذهلو ءاهبلط يف ناسنإلا دهتجي نأ اهلضف اذه

 !هللاو ال ءٌّرشع اهبلط يف ولغي ال !هللاو :«ةرصبتلا» يف اهركذ دنع

 .©9رهد الو !هللاو ال ثهشالو

 امل ءاهبلط يف هرمع ناسنإلا قفنأ ولف «- هللا همحر - قدصو

 .ملعأ هللاو ءاهردق قح اهردق

¥ ¥ ¥ 

 )١( ردقلا ةليلو شرعلا ركذ دنع يزوجلا نبال «ةرصبتلا» : عجار .
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orسا 4 هَ  ECاس تالي كل( <  
 ناك ة٤ هللا لوسر نأ : بط ٌيرذخلا ٍديِعَس ىبأ نع (۲۰۱)

 اَذِإ ىح ءاّماَع فكتغاف «ناضَمر ْنِم طّسْؤألا رشعلا يف فكي
 و ê رز 3 اک 5. م6 م 2 م

 اهتَحيبص ْنِم َجْرْخَي يتلا ةلّيللا يهو «نيرشعو ىدحإ ةليل تناك

 ؛رخاوألا رشَعلا فكتعيلف ءيِعَم فكتغا ِنَم» :لاق .هفاكتغا ٍنِم
  oم كو وعر لا رو 2 تک م2 ھو 2 2

 ‹نيطَو ِءاَم يف دُجْسأ يِنتيآر دقو ءاهتيسنأ مث ءةلْيللا هذه تيرأ دقف

 2 2 نإ و 1 7 رد 4 هر ص 1 رد

 ٍتَرطَمَف ««رتو لك يف اَهوُسِمَتْلاَو ءِرِخاَوَألا رشَحلا يف اَهوُسِمَتلاَ
 ءٌدِحْسَملا فكوف «شيرع ىلع ٌدِجْسَملا ناكو «ةلْيَللا كلت ءاَمَّسلا

 1 ص 6 نک 7 0# ر 2 ر

 ْنِم ِنيطلاَو ِءاَملا ْرْثأ ِهَتَهْبَج ىلع يب هللا لوسَر يانيع ترصنأف

 ."”َنيِرِشِعَو ىَدْحِإ ٍةَحيِبَص

 :باب «فاكتعالا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 اًضيأ هجرخأو ءهل ظفللاو ء(۱۹۲۳) مقر ءرخاوألا رشعلا يف فاكتعالا

 ءردقلا ةليل لضف : باب «مايصلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاوم يف

 /١1١51(. مقر

 = ٤١٤(« /۳) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» : ثيدحلا حرش رداصم ٭
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 ل هللا لوسر نأ» :يردخلا ديعس يبأ ثيدح يف هلوقو

 اذإ ىتح ءاّماع فكتعاف .ناضمر نم طسوألا رشعلا فكتعي ناك

 . خلإ 2١ . .نيرشعو ىدحإ ةليل تناك

 يف اهنأب هملع لبق يب ناكو ءرخاوألا رشعلا يف اهنأ : هيف

 (ةاهتجاو ءاهيف اهنأ هنم اتظ ؛ طسوألا رشعلا فكتعي رخاوألا رشعلا

 .اهيف فكتعا «رخاوألا رشعلا يف اهنأ ملع املف ءاهبلطل

 «نيرشعو ثالثو «نيرشعو ىدحإ : يأ - راتوألا نأ : هيفو

 نم ٌدكآ - نيرشعو عستو «نيرشعو عبسو «نيرشعو سمخو

 . عافشألا

 : مامإلا لاقو «نيرشعو ىدحإ يف اهنإ :لاق نمل ةنيرق : هيفو

 .'نيرشعو عبس ةليل اهاجرأ : دمحأ

 . ةريثك هوجو نم اذج فيعضف «لقتنت اهنإ : لاق نم لوق امأو

 يبطرقلل «مهفملا»و ١57(« /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و =

A9)4° ( يوونلل «ملسم حرشاو /N)ماكحألا ةدمع حرشاو )° » 

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ٠٠١(« /۲) قيقد نبال

 تكنلا»و ء(۸١4 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(5177/5)

 ۲٠۰(« /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و ١4١(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع

 ش ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )١/ #١5(. ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 . 07548 /5) يناكوشلل «راطوألا لين»هو «(۹ /)

 )١( «عورفلا» )7/ ١5١(« «عدبملا» )۳/ 1١(.

۷1 



 .قح  مالسلاو ةالصلا مهيلع  ءايبنألا ايؤر نأ : هيفو

 : يأ ؛شيرع ىلع ناك لب ءدجاسملا اوفرخزي مل مهنأ : هيفو
 «نيط هحطس ىلعو «ششعملاب فورعملا وهو «لخنلا ديرج
 .ايندلا مهيلع عستت مل مهنأل ؛ لخنلا "2عوبن هدمعو

 .همتي نأ لمع يف عرش نمل يغبني هنأ : هيفو
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 )١( عبن اهدحاوو «خيشلا دلب يف اعوبن :تيمس تطقس اذإ لخنلا عوذج .
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 فاعلا اإ

 «برقلا لضفأ نم وهو «ىلاعت هللا ةعاطل دجسم موزل :وهو
 :ىلاعت لاق اذهلو «ةالصلا نم صخأ وهف «دجسملا هطرش نكلو

 «[77 :جحلا] روج عڪرأو تیبا ينا طال ني رهط

 نم لقتنا هنأل ؛هنم لضفأ اهنأ عم «ةالصلا ىلع فاكتعالا مدقف

 ؛اهصخأ فاوطلاف «معأ وه ام ىلإ «هنم معأ وه ام ىلإ صخألا

 نم صخأ فاكتعالا مث «ةصاخ مارحلا دجسملا يف الإ حصي ال هنأل

 عيمج يف حصت ةالصلاو «دجسملا يف الإ حصي ال هنأل ؛ةالصلا

 . يهنلا عضاوم ريغ ضرألا

 "ا



 2 رد 0
 و

 لوألا ثيل

 لكي هلا َلوُسَر نأ :- اًهْنَع هللا يضر - ةشئاَع ْنَع )٠۲(-

 زع - هللا ٌةافوت ی ىتح َناَضَمَر نم ِرِخاَوَألا رشحلا يف ٌفكَتْعَي ناک

 . دعب نم ُهَجاَوْزَ َفكَتعا و .- لجو

 اذإف ءَناَضَمَر لک يف ٌفََتْعَي لكي هللا لوسَر ناک : ظفل يفَو 1 i ر 2 5 ل سا ۾ «٠ ت

 . ")هيف فكتْعا يِذَلا ٌهَناَكَم ءاج ٌقاَدَعلا لص

 فاكتعالا :باب «فاكتعالا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 :باب «فاكتعالا :باتك يف ملسمو «(۱۹۲۲) مقر «رخاوألا رشعلا يف

 )١1197(. مقر «ناضمر نم رخاوألا رشعلا فاكتعا

 مقر «؛لاوش يف فاكتعالا :باب «فاكتعالا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 )١995(.

 ةضراع»و ( ١ /؟) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم ٭

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و «(۲ /5) يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرش»و ,(755/ /۳) يبطرقلل «مهفملا»و )5/ ٠٠١(.

 مالعإلا»و .«(7555 /7) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و .(57 /۸)

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ٤۲۸(. /6) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 = حتفاو ١165(«2 /5) يقارعلل «بيرثتلا حرط»و «(477 /۲) راطعلا نبال

V€ 



 كي هللا لوسر نأ» :  اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح يف هلوقو

 «. . .كلك هللا هافوت ىتح ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف فكتعي ناك

 .خلإ

 هللا هافوت ىتح هيلع موادی ناك هنأو «فاکتعالا لضف : هيف

 ناكو «ردقلا ةليلل اًبلط هفاكتعا ناكو «همكح خسني ملف «ىلاعت

 رخاوألا رشعلا يف هاضقف «رذعل ةنس يف هتاف هنإف «هاضق «هتاف اذإ

 . ةميد هلمع ناك ييي هنأل ؛لاوش نم

 نكل «ءاسنلل عورشم وهف «لاجرلل عورشم وه امك هنأ : هيفو
 ماع وهف «درو يهن وأ رمأ لك [ن]أل ؛روذحملا نم نمؤي نأ طرشب

 . صصخم دري مل ام «ءاسنلاو لاجرلل

 يف هوحنو رعش نم تويب نهل تبرض «نفكتعا اذإ نو

 .اهيف نلزتعيل ؛دجسملا
 تباث وهو «فاكتعالا ةيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 شورش الو# :ىلاعت هلوقك باتكلا يفف لب باتكلاب

 ثيداحألا ترثاكت دقو ۷ : ةرقبلا] ٍدِجدَسَمْل ف نوقکلع ساو

 . هيلع ثحيو ديف بغریو ءهلعف ىلع موادی كي ناك هنأو «كلذ يف

 )١١/ ١57(« ىنيعلل «يراقلا ةدمع»و .(۲۷۲ )٤/ رجح نبال «يرابلا =

 يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(555 /7) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و

 . (”85 )٤/ ىناكوشلل «راطوألا لين»و )۲/ ١175(«

Vo 



 . يتأي امل ؛موص الب حصيو

 نأ رذن نم» :ثيدحل ؛تادابعلا نم هريغك ؛رذنلاب بجيو

 مامولل اًفالخ ؛ةثالثلا ةمئألا بهذم وهو ««هعطيلف «هللا عيطي

 . عرشلا لصأب بجو ام الإ بجوي ال هنإف ؛“ةفينح يبأ

 لك يف فكتعي ةي هللا لوسر ناك» :رخآلا ظفللا يف اهلوقو

 فكتعي هنأ :دارملا لب ءرهشلا لك كلذب دارملا سيل :«ناضمر

 .اًدبأ هكرتي ملف «ةنس لك نم رخاوألا رشعلا

 . «هيف فكتعا يذلا هناكم ءاج .ةادغلا ىلص اذإف» :اهلوقو

 كلذ نم ةادغلا ىلص اذإ هفكتعم لخدي نأ بحتسي هنأ : هيف

 . هفاكتعا ديري يذلا مويلا

 ةرجحك ؛هيف فكتعي دجسملا نم اعضوم ذختي هنأ :هيفو

 .ريصح نم ةزجح ذختا هنأ درو هنإف ؛اهوحنو

 ء(١۳۲ /۱) «يناودلا هكاوفلا» «(508 /۲) «ليلجلا بهاوم» :عجار )١(

 ء(٤١٤ )١/ «بلاطملا ىنسأ» «.(45 /۲) «جاهنملا ىلع يلحملا حرش»

 .(۲۲۹ /۲) «ىهنلا يلوأ بلاطم» ۱٤١(« /7) «عورفلا»

 «قئاقحلا نييبت» يف لاق ؛رذنلاب فاكتعالا بوجو :ةيفنحلا دنع روهشملا (۲)

 وهو «بجاو «ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنيو» :فاكتعالا ماسقأ نع )۱/ ۳٤۸(

 ركذو 2«. . .بحتسمو «ناضمر نم ريخألا رشعلا يف وهو «ةنسو «روذنملا

 ردلا» ء(۸٠١٠ /۲) «عئانصلا عئادب» : عجار .هريغو ««راتخملا ردلا» يف هلثم

 . 758 /۱) «راتخملا
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 فاكتعالا ىنعم نأل ؛سانلا لازتعا فكتعملل يغبني هنأ : هيفو

 .©0قلاخلا ةمدخب لاصتالاو «قئالخلا

 )١( :ص) «فراعملا فئاطل» ۳٤۹(.

 نإ



 لُجَرت ٿناك اهنا :- اَهْنَع هللا يضر  َةَشْئاَع ْنَع ۔ )2١(

 يف يهو ءِدِجْسَملا يف فكم وهو ‹ضِئاَح يهو هلك ىلا

 . ٠سر اهواي ءاَهِترْجُح

 .ِناَسْنإلا ٍةَجاَحِل الإ َتْيَبلا ُلُخْدَي ال َناَك : ةياَور يِفَو

 قَجاَحْلِل َتْيَبلا ُلُخْدَأل تنك ْنِإ :ْثَلاَف ةَسْياَع َّنأ : ةَتاَور يِفَو

 . رام أو الإ ُهْنَع ُلَأْسَأ مق هيف ضيِرَملاَو

 فكتعملا :باب «فاكتعالا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ءرمعم قيرط نم «هل ظفللاو )١151(« مقر «لسغلل تيبلا هّسأر لخدُي

 .هب «ةشئاع نع «ةورع نع «يرهزلا نع
 اهجوز سأر ضئاحلا لسغ زاوج :باب «ضيحلا :باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 نع «يرهزلا نع «كلام قيرط نم «هل ظفللاو «(۲۹۷) مقر «هلیجرتو
 .هب «ةشئاع نع «ةرمع نع «ةورع

 «ةجاحل الإ تيبلا لخدي ال :باب «فاكتعالا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۳)
 - ضئاحلا لسغ زاوج : باب «ضيحلا :باتك يف ملسمو )١9475(« مقر

VA 



 ب هللا لوسر لجرت تناك اهنأ» : ةشئاع ثيدح يف هلوقو

 . خلإ 2. . . فكتعم وهو «ضئاح يهو

 .هطشمو هلسغو هدكو رعشلا حيرست وه : ليجرتلا

 :دئاوف ةدع ثيدحلا يفو

 ىلإ لصي نأ ىلإ هيقبي ناكو ء«هسأر يذغي ناك هي هنأ : اهنم

 ءًاليلق لزني ًانايحأو «نيفتكلا ىلع برضي ًانايحأو «نينذألا ةمحش

 . فيظنتلاو لسغلاب هدهاعتي ناكو

 عطقي الو ءرضي ال فكتعملا ندب ضعب جارخإ نأ :هيفو

 . فاكتعالا

 . رهاط ضئاحلا ندب نأ : هيفو

 فاكتعالا يف رضت ال ةوهش ريغ نم ةأرملا ةرشابم نأ :هيفو

 نع «ثيللا قيرط نم «هل ظفللاو «(5417) مقر «هلیجرتو اهجوز سأر =
 .هب . اهنع هللا يضر  ةشئاع نع .ةرمعو ةورع نع « يرهزلا

 ء(۳۲۹ /۱) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» :ثيدحلا حرش رداصم *«

 «ماكحألا ةدمع حرش»و ١79(« /۲) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(567 /۲) قيقد نبال

 حتف»و 97505(2 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 042576 /5)

 ء(١۱۷ )٤/ يقارعلل «بيرثتلا حرط»و )١/ 5٠١(« بجر نبال «يرابلا

 »)70 /( ينيعلل «يراقلا ةدمع»و .(۲۷۳ /5) رجح نبال «يرابلا حتفاو

 يناكوشلل «راطوألا لين»و ء(۸٤٤ /۳) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و

0 /(. 
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 .جحلاو موصلاو

 ةجاحل الإ تيبلا لخدي ال ناكو» :ىرخألا ةياورلا يف هلوقو

 ريغ امأو ؛ةيرورضلا جئاوحلا نم هوحنو لوبلا :يأ ؛«ناسنإلا

 ةزانجلا عييشتو «ضيرملا ةدايعك ؛اهيلإ جرخي الف ءةيرورضلا

 .هل وهف كلذ ينثتسي نأ الإ ءكلذ وحنو «هيلع نيعتت مل [يتلا]

 امف «هيف ضيرملاو «ةجاحلل تيبلا لخدأل تنك نإ» : هلوق

 . «ةرام انأو الإ هنع لأسأ

 الف ءاهردقب الإ ثكمي ال هنإف «ةجاحلل جرخ اذإ هنأ : هيف

 .رام وهو الإ ضيرملا نع لأسي الو ىتح «فقي

 جرخ مث «ةعمجلا هيف ماقت ال دجسم يف فكتعا اذإ هلثمو

 اذهل حيبأ هجورخ نأل ؛ءيش نع اًدحأ لأسي فقي الف «ةعمجلل

 .اهردقب ردقتيف «ةجاحلا
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 :ُتْلَق :َلاَق هل باَّطَخلا نب َرَمَع ْنَع - )3١5(

 هليل فكتغأ نأ ٍةَيِلِهاَجلا يف ُتْرَدَت ُتْنُك ينإ اولا لوُسَر اي

 .©0َكِرْذَتب فْوَأَ» :َلاَق «مارحلا ٍدِحْسَملا يف : ةياَور يِفَو

 : هليل الو امري :ةاوذلا ضعي ركل ملو

 ترذن تنك ينإ !هللا لوسر اي : تلق» :رمع ثيدح يف هلوق

 .خلإ 2. . .ةيلهاجلا يف .

 فاكتعالا :باب «فاكتعالا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 :باب «ناميألا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو ء(۱۹۲۷) مقر ءًاليل
 )١555(. مقر «ملسأ اذإ هيف لعفي امو رفاكلا رذن

 )٥/ ٤١٤(« ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 )١/ ١55(2 يوونلل «ملسم حرش»و .«(755 /5) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ۲١۸(« /۲) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 54١(.« /5) نقلملا نبال «ماكحألا

c(۷ /0(يراقلا ةدمع»و ۲۷٤١(« /5) رجح نبال «يرابلا حتفاو » 

 لبس»و 55٠(« /7) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )7١١/ ١57(« ينيعلل

 ٠٠۹(. /4) يناكوشلل «راطوألا لين»و )٤/ ١١5(« يناعنصلل «مالسلا
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 : ةليدع لئاوف هيف

 هب نيفوملا ىلاعت هللا حدم اذهلو ءرذنلاب ءافولا بوجو :اهنم
 ءءاملعلا روهمج لوق اذهو «[7 :ناسنإلا]4ِرْدََأب نف : هلوق يف

 «”عرشلا لصأب بجو ام الإ بجوي ال هنإف ؛ةفينح يبأل افالخ

 هب ءافولا بوجو وه :ةنسلاو باتكلا هيلع لد يذلا باوصلا نكلو

 ءريخب يتأي ال رذنلا» :درو اذهلو ءهوركم هنإف «هدقع لصأ امأو

 .©”«ليخبلا نم هب جرختسُي امنإو
 نأل ؛ةيلهاجلا يف هدقع لصأ ناك ولو «هب ءافولا بوجو :اهنمو

 .هنع ىهنيو «حيبقلا حبقيو «هب رمأيو «نسحلا نسح ررقي مالسإلا

 اًصوصخ ؛ ةلضافلا تاعاطلا نم هنأو «فاكتعالا لضف :اهنمو

 .ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف

 : تاياورلا ضعب ب يف نأل ؛ موص الب حصي فاكتعالا نأ : اهنمو

 وهف «لك ىلع نكلو «موصلل ًالحم سيل ليللاو ««ةليل فكتعأ نأ»
 . لضفأو لمكأ موصلا عم

 اذإف «هنود اميف فكتعي الف ءًالضاف الحم نيع اذإ هنأ :اهنمو

 . هيلع مالكلا قبس )١(

 مقر «رذنلاب ءافولا :باب ءروذنلاو ناميألا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 ءرذنلا نع يهنلا :باب ءرذنلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو .(2359)

 .رخأ عضاومو «(1779) مقر ءائيش دري ال هنأو

AY 



 «يوبنلا دجسملا نيع اذإو «هب الإ هئزجي مل «مارحلا دجسملا نيع

 اذإو «هنم لضفأ هنأل ؛مارحلا دجسملا يفو «نيعملا هنأل ؛هيف أزجأ

 «مارحلا دجسملا يفو «نيعملا هنأل ؛ هيف أزجأ «ىصقألا دجسملا نيع

 ماقت يذلا دجسملا نيع اذإو «هنم لضفأ امهنأل ؛يوبنلا دجسملاو

 . هيف ماقت ال دجسم يف هئزجي مل «ةعمجلا هيف

 ءافاكتعا يمس اذإ ًاليلق اًنمز ىتح حصي فاكتعالا نأ :اهنمو

 «يزجي نأ :بهذملا نم روهشملاو «ةليل وأ موي :درو ام لقأو

 يوني نأ دجسملا لخد نمل نسي :اولاق اذهلو .«"”ةعاس ولو

 . هيف هثبل ةدم فاكتعالا

 امأو ءموي فصن وأ «مويك ؛فرعلا ىلإ عجار هنأ : حيحصلاو

 . ملعأ هللاو ءافاكتعا ىمسي الف ءاّدج ليلقلا ءيشلا

 . )0۹ /۳) «فاصنإلا» : عجار (۱)
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 يالا

CTsو 0 » ل أ .٠ رو 2  
N SEناک : ثلآق  

 «َبلقنأل ثمق تكن + كتثَدَحَف الل ُهُروُرَأ هتاف ءاَفِكَتْعُم لكي لا

 ا ونيلقَيِل َيِعَم ماقف

 شا لک َر اَيَأَر الف اًَلَه راَصنَألا َّنِم نآلُجَر

 و 1

 :الاَقَق .كّيَيُح ْتْنِب ُةَيِفَص اَهَنِإ ءاّمكِلْسَر ىَلَع» :هلكي نيل
 مآ نبا ِنِم يِرْجَي َناَطِبَشلا َّنإ» : لاقف !وللا َلوُسَر اي هللا ناَحْبس هر م 0ك 3 7 هج 335 7 سا مے لی وو

 لي م 507 2 2 و 4 2 017 ر
 لاق وأ .(ياًرش اًمكيولق يف فّقَي نأ ْتْيِشَخ يِنِإَو «مذلا یرحَم

 .)«اًيش»

 ٠ هس ٠ 0 8 .ء روو و 00 ت 2 . سوس 0

 يف ٍدِحَسَملا يف هفاكتعا يف هروزت تءاج اهنأ : ِةَياور يفو

 ةفص :باب «قلخلا ءدب :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 «مالسلا :باتك يف ملسمو «هل ظفللاو ء(۷١٠۳) مقر «هدونجو سيلبإ

 هل اًمرحم وأ ةجوز تناكو «ةأرماب اًيلاخ يئر نمل بحتسي هنأ نايب : باب

 قيرط نم )۲۱۷١(. مقر «هب ءوسلا نظ عفديل ؛ةنالف هذه :لوقي نأ

 .هب « اهنع هللا يضر  ةيفص نع «نيسحلا نب يلع نع «يرهزلا نع «رمعم

Af 



 «ٌبِلقنت ثّماق مث «ةعاّس هدنع ثئّدَحتف ءناضَمَر ْنِم رِخاَوألا رشَعلا 0 ا م وع a صر لأي 9
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 باب دنع ٍدِحْسَملا باب تغلب اذإ ىتح .اهبلقي اهعَم يي يبنلا ماقف ا * ىلا تا ا واو س تا 4 ا ا
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 ب يبنلا ناك» :- اهنع هللا يضر  ةيفص ثيدح يف هلوق

 . خلإ 2٠ . .ًاليل هروزأ هتيتأف «افکتعم

(1) 

 : ةديدع دئاوف هيف

 . فاكتعالا ةيعورشم :اهنم

 نوكت يتلا يه فكتعملا اهنع يهن يتلا ةرشابملا نأ :اهنمو

 هجئاوحل فكتعملا جرخي له :باب «فاكتعالا :باتك يف يراخبلا هجرخأ

 حيبستلاو ريبكتلا :باب «بدألا :باتكو ء«(١۱۹۳) مقر ؟دجسملا باب ىلإ

 هنأ نايب :باب «مالسلا :باتك يف ملسمو «(0875) مقر «بجعتلا دنع

 هذه :لوقي نأ هل اًمرحم وأ ةجوز تناكو «ةأرماب اًيلاخ يئر نمل بحتسي

 .«يرهزلا نع «بيعش قيرط نم )۲۱۷١( مقر «هب ءوسلا نظ عفديل ؛ةنالف

 .هب « اهنع هللا يضر  ةيفص نع «نيسحلا نب يلع نع
 لامكإ»و ١5١(« /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(۴۳٠٠ )٥/ يبطرقلل «مهفملا»و ٦۳(« /۷) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو )۱٤١/ ٠١١(« يوونلل «ملسم حرشاو

 ء(۸٤٤ /5) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ۲٠١(«. /؟)

 «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ء(4۲۹ /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 ةدمعاو «(۲۷۸ )٤/ رجح نبال «يرابلا حتف»و ١55(« :ص) يشكرزلل

 . (5 57 /۳) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )١1١/ ٠٠٤(« ينيعلل «يراقلا
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 .ةوهش نود نم هوحنو فكتعملل ةرشابملاو «ةملاكملا امأو «ةوهشل

 . مدقتملا ةشئاع ثيدحو «ثيدحلا اذه يف امك ؛اهب سأب الف

 نأ هلهأ ضعب وأ «هباحصأ ضعب هراز اذإ سأب ال هنأ :اهنمو

 لسرتسي ال نأ يغبنيو «ةدسفم كلذ يف نكي مل ام «مهعم ثدحتي

 . هنم رثكُيو «كلذ يف

 نمو هلهأ عم اصوصخ ؛دحأ لك عم ةي هقلخ نسح :اهنمو

 ماق «  اهنكسم ىلإ عجرت : يأ  بلقنتل تماق امل اهنإف «هب لصتي

 :اذه يفف ءدجسملا باب ىلإ اهعم عجريل :يأ ؛اهبلقيل اهعم

 عم هقلخ نسحي نأ ناسنإلل يغبني اذكهو «هقلخ نسحو هعضاوت

 اذه نأل ؛هب لصتي نمو [ه]دالوأو هلهأ عم اصوصخ ؛ مهلك سانلا

 .هربب سانلا ىلوأ مهو «ربلا نم

 نأو «مهتلا لاحم هسفن بنجي نأ ناسنإلل يغبني هنأ :اهنمو

 . مهتا «مهتلا لاحم نم برق نم نأل ؛نكمأ امهم اهنع دعبي

 كلت يف يئر ولو «ةفداصم ءيش لعف هل ضرع ول هنأ :اهنمو

 ىأر امل لَك هنأل ؛ هسفن نع ةمهتلا ليزي نأ هل يغبنيف «مهتا لاحلا

 هعم يتلا نأ امهربخأف ««امكلسر ىلع» :لاق ءاعرسأ نييراصنألا

 ءاهنع قلخلا دعبأ وه لب «ةمهتلل الحم سيل ةي هنأ عم «هتجوز

 نظ كب نظن فيك : يأ !هللا ناحبس :الاقف «كلذ ابرغتسا اذهلو

 نم يرجي ناطيشلا نإ» :لاقف كلذ يف ةلعلاب امهربخأف ؟ءوسلا
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 ةيفخ يراجم ناسنإلا عم هل نأ : يأ ؛«[مدلا] یرحم مدآ نبا

 .«يراجملا قدأ يه يتلا مدلا يراجمك يهو «ناسنإلا اهب رعشي ال

 هبو «ندبلا رهوج مدلا نأل ؛ناسنإلا دسج عيمج يف لاصتا اهلو

 . يراجملا كلت عم يرجي ناطيشلاف «هماوق

 يتلا مدلا يراجم قيضي هنأ :موصلا دئاوف نم ناك اذهلو

 وهو ««ءاجو هنإف ؛موصلاب مكيلع» :دروو «ناطيشلا اهعم يرجي

 وهف ءاّدبأ هنع لفغي الو «هاري ال ثيح نم ناسنإلا یری اذه عم -

 نأ تيشخف» :لاق «ةباثملا هذهب ناك املف «هل سوسوي اًمئاد

 ؛«اًرش» :لاق وأ «هسواسو نم يأ ؛ءائيش [امکب]ولق يف فذقي

 .اكلهتف : يأ

 ريذحتلاو «ناطيشلا ديك نايب :ثيدحلا اذه يف دئاوفلا نمو

 .هتسوسوو هليوست يف رارتغالا نم

 ةداع تناك : «ديز نب ةماسأ تيب يف اهنكسم ناكو» : هلوقو

 يفو «عساو شوح ناسنإلل نوكي نأ نامزلا كلذ يف ةنيدملا لهآ

 «دحاول بسني شوحلا كلذو «نيقرفتم سانأل تويب ةدع هلخاد

 ؛ةماسأ تيب يف ةيفص نكسم ناكف «نآلا ىلإ كلذ لمعتسي مهضعبو

 ًارجح لي هجاوزأ نكاسم تناكو «تويب ةدع هيف يذلا هشوح : يأ

 «ةيفص امأو ءدجسملا يف ةعرشم اهباوبأو «دجسملا ةرئاد ىلع

 مل اهنأل ؛دجسملا رادج ىلع هجاوزأ تويبك تيب اهل نكي ملف
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 ‹كانه تيب قبي ملو ءربيخ حتف دعب الإ ي هللا لوسر اهجوزتي

 . ملعأ هللاو
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 32 ” لاس
 ۵ ۷ ر ےس

 تقال ب إ
 تقو يف «صوصخم لمعل مارحلا تيبلا ةرايز وه :جحلا

 . صوصخم

 الإ مالسإلا متي ال يتلا ةسمخلا مالّسإلا ناكرأ دحأ وهو

 هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش : يهو ؛اهعامتجاب

 مارحلا تيبلا جحو «ناضمر موصو «ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا ماقإو

 .ًاليبس هيلإ عاطتسا نم
 ول ذإ ؛ةدحاو ةرم رمعلا يف بجي هنأ همركو هللا لضف نمو

 . سانلا عاطتسا امل «ماع لك بجو

 »ركب وبأ جح ام دعب ةرجهلا نم عست ةنس رخآ يف ضرف دقو

 : جحلا ضرف ةيآ نإف «ضرف ام دعب جحلا ةي هللا لوسر كرتي ملف

 نم [917 :نارمع لآ]# ایس يِ َءاطَتَسأ نم تسلا حح اَلا لع وتو

 ‹ عست ةنس يهو «دوفولا ةنس ةروسلا هذه تلزن دقو «نارمع لآ ةروس

۹1 



 جحو «جحلا ضرف لبق ةنسلا هذه يف سانلاب ركب وبأ جحو
 رجاه امدعب جحي ملو «عادولا ةجح يهو ءرشع ةنس هيي هللا لوسر
 .اهريغ

 «سانلا اهنم مرحي يتلا : يأ ؛«تيقاوملا باب» :هلوقو

 . مارحإ ريغب تاقيملا زواجتي نأ دحأل لحي الف

 . ميظعلا تيبلا اذه ةمرح مظعل نايب هيف تيقاوملا تيقوتو

4۲ 
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 أ وللا َلوُسَر َّنَأ : 5# سابع نب ادب ْنَع - (905)

 ةَفْحُجلا : ماّشلا ٍلْهَأَو ءةفيلُحلا اذ :ِةئيِدَملا ٍلْمْؤل و

 َّنُهَل َّنُه لمي :ِنَمَيلا ٍلْهَألَو َلِزاَنَملا َنْرَق :ِدْجَن ٍلْهَألَو
 قَرْمُعلا وأ ّجَحلا َداَرَأ ْنَئِم ؛َنِرْيَغ ْنِم َنِهْيَلَع نا نمو

 ْنِم ةكم ُلهَأ ىّتَح أَْنَأ ْتْنَح نيف كلذ َنوُد َناَك نمو
 گم

 لهأ لهُم :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو «(55١؟) مقر «ةرمعلاو جحلل ةكم

 )١141(. مقر «تيقاوملا يف :باب «جحلا

 لامكإ»و ۱٤۷(« /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ((557؟ /۳) يبطرقلل «مهفملا»و ۱٦۹(« /5) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو ء(١۸ /4) يوونلل (ملسم حرش»و

 ٠١(( /5) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و .(7 /۳)

 = «ةدمعلا ىلع تكنلا»و «(۳ /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و
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 لهأل لي هللا لوسر تََّقو» : سابع نبا ثيدح يف هلوقو
 دعبأ وهو «ءاسحلاب نآلا ىمسملا وهو .«ةفيلحلا اذ :ةيندملا

 نعو «تاعاس ثالث ردق ةنيدملا نع دعبيف «ةكم نع تيقاوملا

 : تاياورلا ضعب يفو ««ةفحجلا : ماشلا لهألو» «مايأ ةرشع ةكم

 الإ هفرعي الو ءهمسا رجه عضوم وهو «(برغملا لهأو»

 لي هللا لوسر رجاه املو «ىمح اهيف ناكو «سانلا نم رداونلا
 تعمتجاف «ةفحجلا ىلإ ةنيدملا ىمح لقني نأ هللا اعد «ةنيدملا ىلإ

 «تبرخ نآلاو «ةيرق لوألاب تناكو «ةنيدملا ىمحو ءاهامح اهيف

 ةكم نع دعبأ وهو ءاهنم بيرق هنأل ؛ غبار نم نومرحُي مهنكلو

 ا ف ن شر ا عم ی و6 ليلك ةينيااهكم
 «ةكم نع دعبلا يف ةفيلحلا اذ يلي وهف «مايأ ةثالث ةكم نع وهو

 . هوزاو اذإ ةهجلا كلت نم رحبلا نم نيمداقلا جاجحلا نم ريثك مرحيو

 : تاياورلا ضعب يفو ««لزانملا نرق :دجن لهألو» [ :هلوق]

 ۳۸١(« /۳) رجح نبال «يرابلا حتف»و ١9150(. :ص) يشكرزلل =

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و .(۱۳۹ /9) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 يناكوشلل «راطوألا لين»و ۱٨١(. /۲) يناعنصلل «مالسلا لبس»و )44 /۳)

 )٥/ ۲١(.

 لهأ تاقيم :باب «تيقاوملا باوبأ عامج :باتك يف يقهيبلا هجرخأ )١(

 . (۲۷ )٥/ قارعلا
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 ىمسملا عضوملا وهو «"«نرق» :اهضعب يفو .«بلاعثلا نرق»

 ءاوس ؛تاقيم يداولا كلذ لكو «لابج نيب داو وهو «ليسلاب نآلا

 ىلإ تجتحا امنإو «ءاوس هلفسأو هالعأ «لزانلاو «هنم عفترملا

 صاخ تاقيملا نأ نظو «رتغا ةبلطلا ضعب نأل ؛هيبنتلا اذه

 يداولا لك نإف ؛هنم طلغ اذهو ءءاملا هيف يذلا نئمطملا عضوملاب

 . مارحإلل لحمو تاقيم لابجلا كلت نيب يذلا

 «همسا قاب فورعم لبج وهو ««ململي :نميلا لهألو» : هلوقو

 .رحبلا قيرط نع نيمداقلا جاجحلا رثكأ هنز[ا]و نم مرحُيو

 ‹«"«قرع تاذ :قرشملاو قارعلا لهألو» : تاياورلا ضعب يفو

 قرع تاذ يمسو «ريغص لبج هطسو يفو «لابج نيب داو وهو

 نآ ملفي كورە و دقو ةورعلا نالا تلا ومو أل

 ةثالثلا تيقاوملا هذهو «هبَذ باوصلا هيأر قفاوف «هتقو هللا لوسر

 بلاعثلا نرق نأ ۳۸١(: /۳) «حتفلا» يف ظفاحلا ركذ دقو «هيلع فقأ مل (۱)

 نع )١۲/ ٠١١( «ملسم حرش» يف يوونلا لقن دقو «تيقاوملا نم سيل

 وهو «دجن لهأ تاقيم وهو «لزانملا نرق وه بلاعثلا نرق نأ : يضاقلا

 ١77(. ص) «يدهلا» يف ظفاحلا اضيأ هاكحو .ةكم نم نيتلحرم ىلع

 تاقيم :باب «تيقاوملا باوبأ عامج :باتك ««ىربكلا» يف يقهيبلا هجرخأ (؟)

 .(757 )٥/ نميلاو دجنو ماشلاو ةنيدملا لهأ

 مقر «قافآلا لهأ تيقاوم :باب «كسانملا :باتك يف هجام نبا هجرخأ ()

 )591١6(.
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 . نيموي ةريسم ةكم نع يهف «ةكم نع دعبلا يف ةيواستم

 زواجت دحأل لحي الف ءراصمألا كلتل : يأ ؛«نهل نه» :هلوقو

 . مارحإ ريغب تاقيملا

 ليهست اذهو ««نهلهأ ريغ نم نهيلع ىتأ نملو» :هلوقو
 يأف «هتاقيم نم مرحي نأ دحأ لك فلكي مل ثيح ؛ىلاعت هللا نم

 نايحألا ضعب يف دجن لهأ مرحي امك «هنم مرحأ «هب رم تاقيم

 نم نومرحي ام اًريثك مهنإف ؛ ميصقلا لهأ اصوصخ ؛ قرع تاذ نم

 لهأ تاقيم نم مهوحنو رصمو ماشلا لهأ مرحي امكو «قرع تاذ
 تاذ نم نايحألا ضعب يف نومرحي امكو ءاهب اورم اذإ ةنيدملا

 مرحيف «عجري نأ همزل «مارحإ نودب تاقيملا زواجت نمو «قرع

 .مد هيلعف «عجري مل نإف «هل ربتعملا تاقيملا نم

 ؟ال مآ «دارم ديق اذه له «ةرمعلاو جحلا دارأ نمم» :هلوقو

 . فالخ هيف

 لوخد دارأ نم لكف دارم ريغ هنأ :دمحأ بهذم نم روهشملا

 هل لحي الف «كلذ ريغ وأ «ةراجت وأ «ةرمع وأ جحل ءاوس «ةكم

 فاط «ةكم لخد اذإف «ةرمعلاب مرحيف «مارحإ ريغب تاقيملا زواجت

 . لح ءرصق وأ قلح مث «ةرمعلل ىعسو

 «ريبكلا حرشلا» ء(١٠١ /7) «عدبملا» (۲۸۲ ۱ /۳) «عورفلا» :عجار )١(

 ٤۲۷(. /۳) «فاصنإلا» .(۷ /)
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 الإ مارحإلا ناسنإلا مزلي الف ؛©)دارم ديق هنأ : يناثلا لوقلا

 الف ءاهوحن وأ ةراجتلا دصق اذإ امأو «ةرمعلا وأ جحلا دصق اذإ

 نأ ناسنإلل يغبني الف ءاَّدج دكأتي نكل «ةرمعب مرحي نأ همزلي

 وهف «جح وأ ةرمعب مارحإ ريغب اهلخد نمو «مارحإ ريغب ةكم لخدي

 خيش لوقلا اذه راتخاو «هيلع بجي الف «بوجولا امأو «مورحم

 «ثيدحلا اذه رهاظب اولدتساو «باحصألا نم ريثكو «مالسإلا

 .دمحأ نع ةياور وهو

 ةعسوت اذه : «أشنأ ثيح نمف «كلذ نود ناك نمو» :هلوق

 «تاقيملا ىلإ بهذي نأ تاقيملا نود نيذلا فلكي مل ثيح ؛ هللا نم

 . هرفس أشنأ ثيح نم مرحيف «ةرمعلاو جحلا دارأ اذإ لب

 امأو .جحلا تاقيم يأ ؛«ةكم نم ةكم لهأ ىتح» : هلوقو

 . لحلا ىندأ نم مرحيف «جرخي نأ مزليف «ةرمعلا دارأ اذإ

 اهلك ةرمعلا لاعفأ نأل :ليق ؟امهنيب قرفلا ام :ليق نإف

 عمجيل ؛لحلا نم مرحيف «جرخي نأ همزلف «مرحلا لخاد عقت

 نم مرحي نأ هيف مزلي الف «جحلا امأو «مرحلاو لحلا نيب اهيف

 يف اهضعب عقي لب «مرحلا يف اهلك عقت ال هلاعفأ نأل ؛لحلا

 .فوقولا وهو «لحلا

 )١( «فاصنإلا» ء(۲۸۲ ۰۲۸۱ /۳) «عورفلا» :عجار )۳/ ٤١۷(.
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 :- اًمُهنَع هللا يضر - ٌرّمع نأ هللادّبع نع - (۲۰۷)

 5 لْهَأَو ءةقيلحلا يذ ْنِم ِةئيِدَملا لَهَا ٌلهي» :َلاَق لك هللا َلوُسَر

 1 . نق ْنِم رج ُلْمَآَو ةفحُجلاَّنِم
 لهآ ٌلَهْمَو» :َلاَق هلك هللا َلوُسَر نأ : يِنَملَبَو :ُهاَدْبَع لاق

 .©0َلُمَلَي ْنِم ِنَمَيلا

 ملعلا ركذ :باب «ملعلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 « كسانملا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو :«(177) مقر «دجسملا يف ايتفلاو

 )١1457(. مقر «تيقاوملا يف :باب

 ةضراع»و «(75 /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و «(54 )٤/ يبرعلا نبال «يذوحألا

 «ماكحألا ةدمع حرش»و ۸١(« /8) يوونلل «ملسم حرشا»و )45/١7١(.

 «(۲۸ /5) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(8 /۳) قيقد نبال

 «بيرثتلا حرط»و .(455 /؟) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 ةدمعاو «(۳۸۳ /۳) رجح نبال «يرابلا حتف»و .(۲ /5) يقارعلل

 = ٠١١(« /۳) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و /7١1(. /۲) ينيعلل «يراقلا
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 هذهف «خلإ «. . .ةنيدملا لهأ لهي :رمع نبا ثيدح هلثمو

 . ةيناكملا تيقاوملا

 «ةدعقلا وذو «لاوش :جحلا رهشأف «ةينامزلا تيقاوملا امأو

 [191 :ةرقبلا]# ٌتَموُنْمَمُرُهْشَأ حَحْلا# : ىلاعت لاق امك «ةجحلا يذ ضعبو

 .ةيآلا

 «نيعم تقو اهل سيلو «ناك تقو يأ يف حصتف «ةرمعلا امأو

 ,200ةجح لدعت ناضمر يف ةرمع» :درو امك دكآ ناضمر يف يهو

 يتأي يتلا يه ةلضافلا ةرمعلاو :©"0”(«يعم ةجح لدعت» : ظفل يفو

 نكل «ميظع لضف اهيفف «ةكم نم اهل جرخي يتلا امأو «يقفألا اهب

 . لضفأ ىلوألا

 . لضفأ فاوطلا نأل ؛ يكملل اهراركت يغبني الو :اولاق

O00 

 )٥/ ١١(. يناكوشلل «راطوألا لين»و =

 ١( مقر ء«ناضمر يف ةرمع :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )۱۷۸۲(

 «ناضمر يف ةرمعلا لضف : باب «جحلا : باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو

 مقر )١1105(.

 ۱۸۳١(« مقر ءءاسنلا جح :باب ءجحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 )١75557(. مقر «ناضمر يف ةرمعلا لضف :باب «جحلا : باتك يف ملسمو
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 باشار بلا بک

 : نامسق تامرحملا

 .لاح لك ىلع مرحي : مسق

 جحلاو ةالصلاو مايصلا يف تامرحملاك ؛ ضراعل مرحي : مسق

 .اهوحنو

 هيلع ىنب يذلا لصألا نإ» :- هللا همحر  بجر نبا لاق

 هنع يهن دقو «ةدابعلا يف اًمرحم لعف نم نأ :هبهذم دمحأ مامإلا

 مدع ىلع ليلدلا لدي مل ام «هلعفب لطبت ةدابعلا نإف ؛اهصوصخل

 ."”«هلعفب اهنالطب

 : ماسقأ ةثالث جحلا يف تامرحملاو

 . ةصاخ لاجرلا ىلع مرحي : مسق

 .ةصاخ ءاسنلا ىلع مرحي :مسقو

 .فرصتب ۲ :ص) بجر نبال «دعاوقلا» )۱(
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 لوألا يا

 و2

 2 ور
rela ê O 2اًمهنع هللا يضر - َرَمع ِنْب هللادبع نع - )3١( ا شل( م هم  - 

 - 8 7 5 7 7 0 ب : هلي هللا ُلوُسَر لاق ؟باّيّثلا نم ٌمِرْحُملا بلي ام وللا َلوُسَر ا :َلاَ

 «َسنارَبلا الو .ِتاليوارّسلا ًالَو َمِئاَمَعلا الو ءَصُمقلا ُسَبْلَي ال»
3 

 اَمُهْمَطْقَيْلَو ءنْيَمُحلا ِسَبْلَيْلَد ءِنْيَلَعن جي ال ٌدَحَأ الإ ,َفاَمِخلا لَو

 ٠سرا نار دم مانيش بالا ن لاو «نيبعكلا َنِم َلَفْسَ

(000 

(۲) 

 . "٩ن :دافقلا صلت الو ةَأْرَملا بقت ت الو : ٌيِراَخْبللَو

 باجأ نم :باب «ملعلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت *

 :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )١75(« مقر .هلأسي امم رثكأب لئاسلا

 .(۱۱۷۷) مقر «حابي ال امو ةرمع وأ جحب مرحملل حابي ام : باب «جحلا

 مرحملل بيطلا نم ىهني ام :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ
 )١95١(. مقر «ةمرحملاو

 (راكذتسالا»و ١76(« /۲) يباطخلل «نئسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم #*

 .(57 /5) ىبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و ١(« /5) ربلا دبع نبال

 يبطرقلل «مهفملا»و ۱٦١(« /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 - «ماكحألا ةدمع حرش»و «(۷۳ /۸) يوونلل «ملسم حرش»و «(550 /)
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 .رثكألا وهو «ءاسنلاو لاجرلا ىلع مرحي :مسقو

 ةيطغتو «طيخملا سبل :ةصاخ لاجرلا ىلع تامرحملا نمف

 : لاق ًالجر نأ» :رمع نبا ثيدح يف هلوقب هركذ دقو ؛سأرلا

 : كَ هللا لوسر لاق ؟بايثلا نم مرحملا سبلي ام !هّللا لوسر اي

 ردق ىلع اطيخم ناك ءاوس ؛فورعملا وهو .««صيمقلا سبلي ال

 ءاهوحنو ةلينفلاك ؛دسجلا ردق ىلع اًجوسنم وأ «صيمقلاك دسجلا

 “نوبزلا وهو ءابقلا : كلذ لثمو «ةصاخ لجرلا ىلع كلذ مرحيف

 صن اذإ هنأل ؛ةداتعملا سبالملا نم اهوحنو ةءابعلاو «هوحنو

 «نيعملا كلذ هيف لخد «مكحب هيلع مكحو «نيعم ىلع عراشلا

 .هنم ىلوأ وه امو «هلثم وه امو

 مئامعلاك ؛سأرلا ىلع لعجي ام :يأ ؛«مئامعلا الو» :هلوقو

 . سأرلا ىلع لعجي امم اهوحنو ‹«غامشلاو «ةفورعملا

 «فالخ هيف ؟حابتف ءال مأ «مرحتف «كلذ لثم ةيسمشلا لهو

 هفرتلا كرت دوصقملا نأل ؛نسحأو طوحأ هكرتف «لك ىلعو

 هتيطغت هل زاج «هسأر فشكب ررضتي ناك نإف «ةداتعملا تاسوبلملاو

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ٠١(« /۳) قيقد نبال =

 حرط»و «(155 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 07:5 /)

 ٤١١(« /۳) رجح نبال «يرابلا حتف»و 5٠(« /5) يقارعلل «بيرثتلا

 ١1١8(« /۳) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و «(/5 /5) ينيعلل «يراقلا ةدمعاو

 .(55 )٥/ يناكوشلل «راطوألا لين»و ۱۹١(« /؟) يناعنصلل «مالسلا لبس»و

 ةبجلاك ءادر )١(

 كنا



 ذا وپ وأ اسم کیم نکنم :ىلاعت هلوقل ؛ يدفيو ةرورضلا ردقب

 . ةيالا ۱۹١[ :ةرقبلا] دار نم

 . ةفورعم :«تاليوارسلا الو» : هلوقو

 «سنالقلاك ؛سآرلا ىلع لعجي ام وهو ««سناربلا الو» : هلوقو

 ىلع اهسبل اذإ لجرلا ىلع مرحت هذه لكف «ءابقلاب طبري هنأ الإ
 ءاهوحنو ةءابعلا وأ ءابقلا وأ ءارازإ صيمقلا لعج ول امأف «داتعملا

 ءرازإلا طبر مرحي هنإ ىتح «كلذ يف ولغي مهضعبو «مّرحي مل
 «ليلد كلذ ىلع سيلو «كلذ وحنو ةبقرلا يف ةعاسلا لبح لعجو

 . صوصنملا ىنعم يف الو «صوصنم وه الف
 مرحيف «لجرلاب صتخم اًضيأ اذهو ««فافخلا الو» :هلوقو

 ءربو وأ «نطق وأ ءدلج نم ناك ءاوس ؛مارحإلا يف فخلا سبل هيلع

 . كلذ ريغو

 امهعطقيلو «نيفخلا سبليلف «نيلعن دجي ال ٌدحأ الإ» :هلوقو
 «نيلعنلا ةلزنمب نانوكيف «نابعكلا رهظيل :يأ ؛«نيبعكلا نم لفسأ

 هنأ :درو دقو «يتأي امك خسن مث ءرمألا لوأ يف ناك اذه نكلو

 . مارحإلا دنع نيلعن سبلي نأ بحتسي

 : هلوقب هركذ دقو «بيطلا :ىثنألاو ركذلا ىلع تامرحملا نمو

 ناعون امهو ««سرو وأ نارفعز هسم اًئيش بايثلا نم سبلي الو»

 «نميلا نم يتأي تبن سرولاو «فورعم نارفعزلاو «بيطلا نم

 . اهب بيطتي يتلا بيطلا عاونأ لك هانعم يفو «هيف تبنيو

V€ 



 اذإف «بيطتيو «فظنتي نأ مارحإلا دنع ناسنإلل بحتسيو

 «روخبلاب رخبتلاو «كسملاك ؛بيطلا نسم كلذ دعب هيلع مرح «مرحأ

 كلى

 ءاهب بيطتي ال نكلو «ةبيط ةحئار اهل يتلا ءايشألا امأو

 .اهوحنو «ليبجنزلاو «لفنرقلاو «ليهلاك كلذو «مرحت الف
 رامخلا وه :باقنلاو ««ةأرملا بقتتت الو» :يراخبللو : هلوقو

 ةأرملا ىلع مرحيف ءاهينيعل هيف بقنتو ءاههجو هيف يطغت يذلا

 رضي الو «ةجاحلل هيطغتف «لاجرلل تزرب اذإ الإ ءاههجو ةيطغت

 .اههجو رامخلا سم ول
 امك «نيديلا )تاغالد امهو ««نيزافقلا سبلت الو» : هلوقو

 «نطق وأ ءفوص وأ «ربو وأ ءدلج نم اناك ءاوسو «تازبلل لعجي

 . كلذ ريغ وأ

 يأ سبلت نأ سأب الف «بايثلا نم ءيش ءاسنلا ىلع مرحي الو
 اهدنع هرضحت مل ولو ءرضخأ وأ رمحأ وأ رفصأ ءاوس «ناك عون

 «كلذ نم عون ميرحت نم نهتداع هب ترج ام امأو «مارحإلا لاح

 نم ناك عون يأ سبل اهل زوجيف «نهتسوسوو نهتافارخ نم وهف

 . بيط هيف ام الإ «بايثلا

 لود ضعب يف براوجلا ىلع قلطتو ءاّميدق ديلا تازافق ىلع قلطت )١(
 غالد» :«ةرصتخملا ةيتيوكلا ةعوسوملا» يف ناديعسلا دمح لاق . جيلخلا

 ىنعمب غالو «نينثا ىنعمب ود «ةيكرت ةملكلاو «بارشلا وأ «بروجلا
 51١١(. /۲) «بارجلا وأ «سيكلا

 فكن



 :َلاَق ؛- اًمُهْنَع هللا ىِضَر - سابع نب ادع ْنَع - (۲۰۹
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 ها هوس ت 8 تر 2 1 5 قرح ما

 ٍسَبليلف ءِنْيلْعن ذج مل ْنَم» :ٍتافَرَعِي ُبطْحَي لكي هللا َلوُسَر تغمس
 U 8 2 r رە ا 0 4

 .«مرځملل «ليوارّسلا ٍسَبلَيلف ءارازإ دج نمو ‹«ِنيفخلا

 بطخي ةَ هللا لوسر تعمس» : سابع نبا ثيدح يف هلوقو

 ءديصلا ءازجو راصحإلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ظفللاو ء(٤٤۱۷) مقر «نيلعنلا دجي مل اذإ مرحملل نيفخلا سبل :باب

 :باب «جحلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاوم يف اضيأ هجرخأو هل

 )١1178(. مقر «حابي ال امو ةرمع وأ جحب مرحملل حابي ام

 ةضراع»و «(۷ /7) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و .(07 /4) يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرش»و .(508 /۳) يبطرقلل «مهفملا»و )5/ ١57(.

 مالعإلا»و ١5(« /7) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )۸/ ۷١(«

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(59 /7) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 ةدمعاو «(01 )٤/ «رجح نبال» يرابلا حتفو .(407 /۲) راطعلا نبال

 . 71١5( /5) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )٠١/ ”75١7(«. ينيعلل «يراقلا
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 ءارازإ دجي مل نمو «نيفخلا سبليلف «نيلعن دجي مل نم :تافرعب

 .«ليوارسلا سبليلف

 ناك ول هنأل ؛خوسنم وهو «نيفخلا عطق بجي ال هنأ : هيفف

 . ميظعلا فقوملا اذه يف هنيبل ءاّبجاو

 مهل نيبيو «سانلل بطخي نأ مامإلل يغبني هنأ :هيفو

 .هيلإ نوجاتحي ام

 د ¥ ¥



 تلاَثْلا شيد
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 ةيبلت َّنَأ :- اَمُهْنَع هللا ضر َرَمَع ن للادْبَع نع -(۲۱۰)

 نإ تيل كل كير آل كتل تمهل يل :ةلكا وش
 .(َكَل كيرش آل ءَكلُملاَو َكَل َةَمْعْنلاَو َدْمَحلا

 َكِئَدْعَسَو َكِيَبل كيبل :اًهِف ٌديِزَي َرَمُع ُنْب هللا ناكو :َلاَ
 ."ُلَمَعلاَو َكَِلِإُءَبعَرلاَو «َكَِدَيِبرْيَحلاَو

 مقر «ةيبلتلا : باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 يف ملسمو «(00ا/١) مقر «ةيبلتلا :باب «سابللا :باتكو (,()

 .هل ظفللاو )١١185(« مقر ءاهتقوو اهتفصو ةيبلتلا :باب «جحلا :باتك

 .(١ا/“” /⁄/۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(47 /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «مهفملا»و 1١75(« /54) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )4/ 5١(:

 ةدمع حرشاو «(۸۸ /۸) يوونلل «ملسم حرش»و .(5531) يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١5(« /۳) قيقد نبال «ماكحألا

 .(97506 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ٥٤(. /57) نقلملا

 = يقارعلل «بيرثتلا حرط»و (,۸ :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و
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 كيبل : ل هللا لوسر ةيبلت نأ» :رمع نبا ثيدح يف هلوق
 . خلإ 2١ . . كيبل مهللا

 ءاهتقوو ءاهمكحو «ةيبلتلا ىنعم : ةفرعم ىلإ اذه يف جاتحي

 .دكأتت ىتمو «عطقت ىتمو ءاهب ”ىدتبي ىتم

 كتبجأ :يأ ؛«كيبل مهللا كيبل» :هلوقف ءاهانعم ةفرعم امأ

 كدحو كتبجأ :يأ ؛«كل كيرش ال» «ةرم دعب ةرم بر اي

 .كل كيرشال

 هللا نإف ؛ةرم دعب ةرم ةباجإلا رركت ىلع لدي ةيبلتلا ظفل ريركتو

 مهل لزجيل ؛هتيب جحو «هترایز ىلإ هدابع وعدي ماع لك يف ىلاعت
 .باوثلاو رجألا

 هلل اهلك حئادملاو ءاهلك دماحملا : يأ ؛«دمحلا نإ» :هلوقو

 هزنملا «لامكلا تافص عيمجب فصتملا وهف «هل كيرش ال هدحو

 . صئاقنلا تافص عيمج نع

 هقلخ ىلع معنملا وه هللا نأ : يأ ؛«ةمعنلاو» :هلوقو

 هل كيرش ال هدحو ء«لضفلاو ةنملا هلو «ةلماكلا ةمعنلا هل يذلا

 عيمجل كلاملا كلملا ةفصب فصتملا وه :يأ ؛«كلملاو»

 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ء(۹٠٤ /۳) رجح نبال «يرابلا حتف»و 88/0(4) =
 «راطوألا ليناو )١/ ١١14(« ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ء(۷۲١ /9)

 . )٥/ ٥۲( يناكوشلل
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 تاقولخملاو ضرألاو تاومسلا :ةكلمملا هلو «تاقولخملا

 يف فرصتملا وهو «هل كيرش ال [ه]دحو هل ةيلفسلاو ةيولعلا
 «نولأسُي مهو لعفي امع لأسُي ال ءءاش فيك تاقولخملا عيمج

 .«كلملا ةفص : يهو «يناعملا ةثالث «كلملاو» : هلوق يف لخديف

 .فرصتلاو «ةكلمملاو

 اذه :«كيدعسو كيبل :اهيف ديزي رمع نبا ناكو» :هلوقو

 . ةرركتم اًرارم هرمأ لاثتما ىلإ ةعراسملاو «هتوعد ةباجإل ديكأت

 هدحو هللا نم هلك ريخلا : يأ ؛«كلي ]ديب ريخلاو» :هلوقو

 .[0» :لحنلا]4 هيأ َنِمَهةَمْمْيَنَي مُكَباَمَو 9 .هل كيرش ال

 كيلإ لمعلاو ةبغرلا : يأ ؛«لمعلاو كيلإ ءابغرلاو» :هلوقو
 . ةيبلتلا ىنعم اذه . صالخإلا لامك اذه يفف «كل كيرش ال كدحو

 نم اهنأو ءاهتيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأ دقف ؛اهمكح امأو

 ةنس اهنأ :روهمجلا بهذمف ؛اهبوجو يف اوفلتخاو «جحلا رئاعش

 ؛“دمحأ مامإلا بهذم اذهو ءاهب لالخإلا يغبني ال اًدج ةدكؤم

 .ةنس جحلا لاوقأ عيمج نأ :- هللا همحر  هبهذم نإف

 وهو ."”كلام بهذم اذهو «ةبجاو اهنأ :ةياور هنعو

 «ينغملا» ء(۸١۲ /۷) «عومجملا» .(556 /۲) «ريدقلا حتف» :عجار (1)

 .)€* /6) «عورفلا» )11۹ /۳)

 .(407 /) «فاصنإلا» ء(١١٠ /۳) «ليلجلا بهاوم» :عجار (؟)

 ٠٠١لا



 ينع اوذخ» :لاق دقو ءاّدبأ اهب َّلخي مل ةي يبنلا نأل ؛ حيحصلا

 نم يهو ءاهيلع نوموادي اوناك هباحصأ كلذكو ««مككسانم

 نأ عم «لجرلل اهب توصلا عفر بحتسا اذهلو «رئاعشلا مظعأ
 ناسنإلا اهكرتي نأ ردق ولف «لضفأ اهب رارسإلا راكذألا نم اًريثك

 ةيضرف ةلأسم هذهو «مد هيلعف  رذعتم لب ردان اهكرت نأ عم -

 .عقت ال

 .جحلا وأ ةرمعلاب مرحي نأ نيح نم بحتستف ءاهتقو امأو

 ‹«فاوطلا يف عرش اذإ ةرمعلا يف اهعطقيف ءاهتقو رخآ امأو

 .ديعلا موي يف ةبقعلا ةرمج يمرب عرش اذإ جحلا يفو

 وأ ءاّيداو طبه وأ ءاّعفترم ًالحم : يأ ؛اًرشن الع املك دكأتتو

 ا ليل لف نأ اه ل أ هار يك روا فاق لا تقلا.

 . ضراوعلا نم كلذ وحنو ءايبلم عمس وأ «تيبلا ىأر وأ «راهن

 الإ اهب رهجت ال ةأرملاو «هتوص اهب لجرلا عفري نأ بحتسيو

 هلك يبنلا ةيبلت نم هركذ يذلا ظفللا اذهو ءاهتقيفر عمست ام ردقب

 ؛سأب الف «صقن وأ اهيف داز نإو «ةيبلتلا يف ظافلألا لضفأ وهو

 ركني ملو «نوصقنيو نوديزي ب ةباحصلا عمسي ناك كي يبنلا نأل
 . مهيلع

 رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمر بابحتسا : باب .جحلا : باتك يف ملسم هجرخأ (۱)

 .«مككسانم اوذخأتل» : ظفلب «(۷) مقر ءابکار
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 يالا

 : لب هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق « هياط كره حا نعد ()۲۱۱)

 موي e رفاست 4 أ ءرخآلا للاب نِت لح لد

 مّ اه الإ لَو

 يف :باب «ةالصلا ريصقت :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت * )١(

 ‹«جحلا : باتک ىف ملسمو هل ظفللاو (TA°)> مقر ؟ةالصلا رصقي مك

 .(1389) مقر «هريغو جح ىلإ مرحم عم ةأرملا رفس : باب

 هاور دقو هذ ةريره يبأ ثيدح نم ظفللا اذهب «يراخبلا حيحص» يف سيل )۲(

 . ظفللا اذهب  مدقت امك - (۱۳۳۹) ملسم

 ةضراع»و 07١(« /۸) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ١١7(« /0) يبرعلا نبال «يذوحألا

 ةدمع حرشاو 5 /9) يوونلل «ملسم حرشاو 2( /5)

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و »)1۸ /6) قيقد نبال «ماكحألا

 ((465 /5) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و .(۷۲ /5) نقلملا

 ۱١۷(‹ /⁄۷) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ٥٦۸(« /۲) رجح نبال «يرابلا حتف»و

 يناكوشلل «راطوألا لين»و ١77(« /۷) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و

 )0/ ١6(.

 الا



 هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوق

 ظفلو ««ةمرح يذ عم الإ ةليلو موي ةريسم رفاست نأ رخآلا مويلاو

 . «مرحم محر يذ عم الإ موي ةريسم رفاست ال» : يراخبلا

 «مرحم محر يذ عم الإ رفاست نأ ةأرملا ىلع مرحي هنأ : هيف

 ةأرملا نوكت نأو «ًالقاع اغلاب نوكي نأ :مرحملا يف طرتشيو

 نكت مل اذإ ةريسلاو بكرلا عم هنوك درجم يفكي الف «هرظن تحت
 ءاهيلع هرظن نوكي نأ :مرحملا نم دصقلا نأل ؛هرظن تحت ةأرملا

 دصقلا سيلو «ةنتفلا ةنظم رفسلا نأل ؛بناجألا اهيلع لخدي الف

 يف اهلزني [نأ] لجأل هنأ - ماوعلا ضعب نظي امك  مرحملا نم

 روضح عم يبنجألل زوجي هنإف ؛نفكلا دقع لحيو «تتام ول اهربق

 يف ناك نإ اًصوصخ ؛كلذب سأب الو ربقلا يف اهلزني نأ اهمرحم
 نم نسحأو «ةربخ بحاص نوكي نأ لثم ؛حجرم نييبنجألا

 مرحملا نم دصقلا ناك اذإف «حجرملا اذهب حجري دقف «مرحلا

 «ةربخلا يف نوكي نأ طرتشي مل نإف «بناجألا لوخد نع اهظفح

 نوكي نأو «”اهيرابي نأ طرتشي نأ نم لقأ الف ءاهيف يه يتلا

 .اهيلع اًمئاد هرظن

 مقر ؟ةالصلا رصقي مك يف :باب «ةعمجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 )١٠١84(.

 .ةجراد ةملك يهو ‹«ةعومجملا : ىنعمب ةربخلا (0)

 .هلعف ام لثم لعفت تنك اذإ ةارابُم انالف تراب لاقي ةحيصف ةيماع ةظفل (۳)

 .(59 )١5/ «ناسللا» : رظنا
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 عطتست مل اهنأل ؛جحلا اهيلع بجي مل ءاّمرحم دجت مل نإف
 تناك نإ اهنع جحي نم تبانتسا «مرحملا نم تسيأ نإف «ليبسلا

 تردق نإ اهمزل «ةرجأب ولو ءامرحم تدجو نإو ءاهلامب ةرداق

 وهف هب الإ بجاولا متي ال ام نأل ؛هترجأ اهيلع بجتف «هترجأ ىلع

52 

 ؟ال مأ مرحم الب تجح ول اهجح حصي له ءاملعلا فلتخاو

 . ميظع مثإ اهيلع نكل «جحلا حصي هنأ : حيحصلاو

 هكرتب رذعي الو «- ءاسن عم ترفاس ولو - مرحملا طرتشي

 تاللا اقلط

 ؛ديبأتلا ىلع هيلع مرحت نم وأ ءاهجوز :وه ةأرملا مرحمو

 بهذم نم روهشملا اذه «هوحنو عاضرك ؛حابم ببس وأ «بسنب
 لا ةمحر  دمحأ

 وأ ءاهجوز اهمرحم نأ :2”هنع ىرخألا ةياورلا : حيحصلاو

 هيلع مرحت نأ طرتشي الف «حابم ببس وأ «بسنب هيلع مرحت نم

 ىلع ةرداق تناكو ءاّمرحم دجت مل اذإ :اذه ىلعف «ديبأتلا ىلع

 .اهل اًمرحم ريصيو «هؤارش اهمزل «دبع ءارش

 .(4311 /۳) «فاصنإلا» ء(۲۳۸ /۳) «عورفلا» :عجار (1)

 «عدبملا» ۱۹١(. /7) «ريبكلا حرشلا» ,.(73738 /) «عورفلا» : عجار )۲)

 ٤۱۳(. /۳) «فاصنإلا» )۳/ ٠٠١

 ىف
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 كرتو «روظحم لعف ببسب كسنلل اربج ضرف ام :اعرش يهو
 .ةرمعلاو جحلا يف بجاو

 ءماسقأ يهو «ةيدفلاو «يدهلا : لمشي سانلا حالطصا يفو

 .عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب تتبث دقو

 : ةيدفلا نم ناعون باتكلا يفف

 نم ىدَأ ءوي وا اًضيِرَم مم ناک ی ی :ىلاعت هلوق يف ىذألا ةيدف
 وا : مهضعب لاق ءةيآلا ١ : : ةرقبلا]# ٍماَص خف هيو هوسات

TTكرتيف ماع هنأ : حيحصلاو «هقلحف : يأ 4[  

 (سارلا قلخ ناعوت نمار لاب:قاعتملا روظبشملا نآل هومع ىلع
 هاطغ وأ «ةرورضلل هسأر قلح اذإف ؛امهمعت ةيآلاف «هتيطغتو

 .هوحنو رح وأ دربك ؛ةرورضلل

 «بيطلاو «سبللاك ؛هفرتلل بجت يتلا يه ىذألا ةيدف طباضو

 .اهوحنو «قلحلاو

V1 



 يتلا يه :نآرقلا يف ةروكذملا ةيدفلا عاونأ نم يناثلا عونلا

 أَو ديصلأ اولش ال اونماء نيرا اعاتب * : ىلاعت لاق ؛ديصلا لتقب بجت
8 

 . ةيالا ٠١[ :ةدئاملا]# ٍعل نم لف ام لغرف ادعم مكن لف نمو مرح هذ ا لا ا کک ی کھڑا 2 و

 ليلدو «اهببس دوجوب ةيدفلا بوجو ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 : ةنسلا نم ىذألا ةيدف
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 لوالاتيرحا

 ٍنْب ٍبْمك ىَلِإ ُتْسَلَج :َلاَق «ٍلقْعَم ِنْب اِدْبَع ْنَع ۷

 «يِهْجَو ىَلَع راي ْلمَقلاَو ل للا ٍلوُسَر ىَلِإ تلمح ؛ةماَع
 ىَرأ تنك ام» : وأ ء«ىرأ ام كب ب عجول ىَرأ تنك ام» : لاق

 مصف» : لاق ل : تلق ««؟ةاش دجتأ A ر

 ت

 . عاص ُفْصِن ٍنيِكْسِم لكل « َنيِكاَسَم َةَّنس م مِعَطَأ وَ ماي هَ

 وأ وتس َنْيَب قرف مهب نأ هولا وشر ةرتأف : ٍةَباور يِفَو

 ءديصلا ءازجو راصحإلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 :باتكو «هل ظفللاو )١17١(« مقر ءعاص فصن ةيدفلا يف ماعطإلا :باب

 مقر «[197 :ةرقبلا]€ ءِ ني ىد ءوي ْوَأ اًضيِرَم کنم ناک یی :باب ءريسفتلا
 ناك اذإ مرحملل سأرلا قلح زاوج :باب ءجحلا :باتك يف ملسمو «(5755)

 .هب «ةرجع نب بعك نع «لقعم نب هللادبع قيرط نم (۱۲۰۱) مقر «ىذأ هب

 ٠ ) )۲«ةاش كسنلا :باب «ديصلا ءازجو راصحإلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ =
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 نب بعك ىلإ تسلج» :لقعم نب هللادبع ثيدح يف هلوق
 مكل يهو «ةصاخ يف تلزن :لاقف ء.ةيدفلا نع هتلأسف «ةرجع

 اذهو «ةمألا عيمجل ماع مكحلاو «هيف تلزن ةيآلا نأ : يأ ؛«ةماع

 ةربعلا» :ةيلوصألا ةدعاقلا نإف ؛ةيعرشلا ماكحألا عيمج يف ماع

 ةيآلا لوزن ببس ناك اذإف ««ببسلا صوصخب ال ىنعملا مومعب
 كلذب فصتا نم لكف «ةمألا عيمجل ماع مكحلاف ءاًصاخ

 «جحلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو «هل ظفللاو «(۱۷۲۲) مقر =

 قيرط نم )١1١١( مقر «ىذأ هب ناك اذإ مرحملل سأرلا قلح زاوج :باب

 .هب «ةرجع نب بعك نع «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع «دهاجم

 مرحملل سأرلا قلح زاوج :باب «جحلا :باتك يف اضيأ ملسم هاور دقو

 نب نمحرلا دبع نع «ةبالق يبأ قيرط نم )١1١١١( مقر «ىذأ هب ناك اذإ

 .هب «ةرجع نب بعك نع «ىليل يبأ
 لامكإ»و .(۷ /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 541((2 /۳) يبطرقلل «مهفملا»و ۲٠۲(« /5) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو ١١8(« /۸) يوونلل «ملسم حرش»و

 ء(١۸ /5) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )۳/ 5١(«

 «ةدمعلا ىلع تكنلا»و «(457 /5؟) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 ١١(« /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و ۲١١(« :ص) يشكرزلل

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )٠١/ ١65(« ينيعلل «يراقلا ةدمعاو

 «راطوألا لين»و ۱۹١(« /۲) يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(۲۸۸ /۳)

 .(۷۷ )٥/ يناكوشلل
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 ؛صيصختلا ىلع ليلدلا لدي مل ام .مكحلا كلذ هلوانت «فصولا

 نلو «كنع يزجت» :هلوق يف راين نب ةدرب يبأ ثيدح يف مدقت امك

 . (كدعب دحأ نع يزجت

 ىلع رثانتي لمقلاو لَك هللا لوسر ىلإ تلمح» :هلوقو
 .هيف رثك خاسوألاو ضرملا عمو ههو ضرم هنأل : يأ ؛«يهجو

 وأ .«ىرأ ام كب غلب عجولا ىرأ تنك ام :لاقف» :هلوقو

 .ةدشلا نم : يأ ؛«ىرأ ام كب غلب دهجلا ىرأ تنك ام :لاق

 . نظأ ىنعمب ةزمهلا مضب : ىلوألا

 ةيؤر ىلع قلطيو «ةيرصبلا ةيؤرلا :يأ ؛اهحتفب :ةيناثلاو

 .بلقلا

 نوعنصي ام هولأسو «هلاح نع هوربخأ مهنأ ثيدحلا رهاظ ناكو

 ؟ال مأ هؤاقب هيلع قشي له ىريل ؛هراضحإب رمأف «هب

 «...مصف :لاق ءال :لاق ؟ةاش دجتأ :لاقف» :هلوقو

 الول - ثيدحلا رهاظو «ةيدفلا عاونأ لضفأ اهنأل ؛ةاشلاب أدب «خلإ

 هنأ يف ةحيرص ةيآلا نكل ءاهدجو اذإ نيعتت ةاشلا نأ :- ةيآلا

 ةياورلا ظفل كلذكو «ءةاشلا لضف ىلع ثيدحلا لديف ءريخي

 .رييختلا يف حيرص ىرخألا
 نيب اقرف معطي نأ لي هللا لوسر هرمأف :ةياور يفو» : هلوقو

 . خلإ 2.١ . . نيكاسم ةتس
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 يف نآلا فورعملا وهو «يوبنلا عاصلاب عاوصأ ةثالث : قرفلا

 .دملاب ةنيدملا

 زاج ء«روظحم لعفل ناسنإلا رطضا اذإ هنأ : ثيدحلا اذه يفف

 . ةيدفلا هيلع بجتو «هلعف هل

 ال0110

07 



 تيبلا اذه ةمرح ببسب عاقبلا رئاس ىلع ةمرح اهل نأل : يأ

 . ميظعلا

 لوألا ثيدحا

 ىعاَرخلا ورمع ِنُب دليوخ جرش يبأ ْنَع - (۳)

 تم ْثَعْبَي رهو ‹يصاعلا نب ٍديِعَس دیم س نب وِرْمعِل َلاَق هنآ : نفط ٌيِوَدَعلا

 هب ماق ًالْوَق َكَنَدَحَأ ْنَأ  ُديمألا اهيا - ىل ْنَدْيإ :ةَكَم ىَلِإ َثوُعُبلا af 94 i ر
 ا و o 2 0 0 ت س 5

 ؛يُِاَعَوَ «ّيآَنْدَأ ُهْنَعِمَسَف . نقلا عذب ني دا هولا لوس 1

 3 هيلع ىَتنَأَو هلا دمح هنأ ؛هب ب ملكت نيح ياني ةئرصتاو

0 

 لحي الق سالا اًهْنّرَحُي ملو هللا اَهَمَّرَح ةكَم َّنِإ» :لاق

 EEE وولاة

 َنِدَأ هللا نإ :اولوقق هلك هللا ِلوُسَر لاتقب صخر ٌدَحَأ ْنِإَف ةَرَجَش

 ْدَقَو «راّهت ْنِم َةَعاَس يِ َنْذأ اَمَنِإَو < كل ندای ْمَلَو للي هلوسرل
3 

 6و
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 ««بئاغلا دهاشلا ليل «يسُمَالاپ اهتم رک ؛ موَيلا اهتم اهتم رح تثداع

 َكْنِم كلذ ُهَلْعَأ أ هل

 اًراف الو مد اراق لَو اغ اتل مرحلا َّنِإ | رش ابا اَي

ll 

 ناكو «صاعلا نب ورمع همع «قدشألا وهو .خلإ .٠ . .صاعلا

 ع

 طلسف «كلملا دبع ىلع جرخ كلذ دعب هنكلو «لبقي ملف «حيرش

 ملعلا غلبيل :باب «ملعلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 «جحلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )٠٠١(« مقر «بئاغلا دهاشلا

 ىلع دشنمل الإ اهتطقلو اهرجشو اهالخو اهديصو ةكم ميرحت :باب

 .(1765) مقر «ماودلا

 )٤/ ٤١١(« ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ١77(( /9) يوونلل «ملسم حرش»و ٤۷۳(« /۳) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ۲١(« /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١٩ /7) نقلملا نبال «ماكحألا

 ةدمعاو )١/ 2١98 ٤/ ٤١(« رجح نبال «يرابلا حتف»و ,.(9517 /۲)

 ء۱۹۸٠ )١/ ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و «(۱۳۹ /؟) ينيعلل «يراقلا

 .(۱۹۱ /۷) يناكوشلل «راطوألا لين»و ۰ ۳
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 . اًربص هلتقف «كلملا دبع هيلع

 .ريبزلا نبا لاتقل : يأ ؛«ةكم ىلإ ثوعبلا ثعبي» : هلوقو

 هل ءاعد اذه :خلإ 2...ريمألا اهيأ يل نذئا» :هلوقو

 ريبك هسفن دنع يذلا ناسنإلا ىعدي نأ يغبني هنإف ؛ةمكحلاب

 هللا نإف ؛غلب ام رشلاب غلب ولو «هلوبقل غلبأ هنأل ؛قفرلاو فطللاب

 وره الوقف ى هَنِإَنوعَرف لإ ابه ذا :نوراهو ىسومل لاق ىلاعت

 f] : هط]# یوا رک دی كمل اک

 موي نم دغلا لكي هللا لوسر هب ماق ًالوق كثدحأ نأ» : هلوقو

 «ساوحلا عيمجب هنقيت هنأ : يأ ؛خلإ «. . .يانذأ هتعمسف «حتفلا

 هب هثدح هنأل ؛هل نذأ هنأ :رهاظلاف «يرتمي الو «هيف كشي الف

 عيمج يف ةي هتداع هذهو ««هيلع ىنثأو ءهللا دمح هنإ» :لاقف

 اهمرح ةكم نإ» :لاق مث «هيلع ءانثلاو هللا دمحب أدبي نأ ؛هبطخ

 ءاهمرح يذلا وه هللا نأ : يأ ؛«سانلا اهمرحي ملو «یلاعت هللا

 ضعب كولملا ضعب مرحي امك «قلخلا لبق نم اهميرحت سيلو

 لب ء[هلقلخ ميرحت نم مظعأ هللا ميرحت نإف ؛اهنومحيو نكامألا

 ضرألاو تاومسلا قلخ موي اهمرح دقو «هجوب امهنيب ةبسن الو

 ديدحتو «هتيب ءانبب هرمأ «ميهاربإ هللا ثعتبا املو «يتأي امك

 .هتمرح راهظإو «همرح

 ؛ خلإ «. . .رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ,ئرمال لحي الف» :هلوق

vr 



 لماكلا ناميإلا عمتجي الو «لاعفألا هذه نع هاهني هناميإ نأ : يأ

 .اهعم

 ءرفاكلاو ملسملا مدل ماع اذهو ««اًمد اهب كفسي نأ» :هلوقو

 كلذ نم ىنثتسيو «راجشألا عيمج :يأ ؛«ةرجش اهب دضعي الو»

 ناك ىتح سبي امو «يمدآلا هعرز امو «ةأمكلاو «يتأي امك رخذإلا

 .هب سأب ال اهسفنب ىعرت مئاهبلا كرتو ءاّبطح

 حتف موي :يأ ؛«هللا لوسر لاتقب صخرت دحأ نإف» : هلوقو

 نذأ امنإو ء[مكل] نذأي ملو ءهلوسرل نذأ هللا نإ :اولوقف» «ةكم

 يف لب «تقو لك هل اًماع انذإ سيل هنأ :يأ ؛«راهنلا نم ةعاس يل

 «سمألاب اهتمرحك مويلا اهتمرح تداع دقو» «طقف ةعاسلا كلت

 .«بئاغلا دهاشلا غلبيلف

 هللاو  هنأكو ءب نيبملا غالبلا غلب هنأو «هحصن :اذه يفق

 . مهليوأت در اذهلف «هلاتقب نوصخرتي موق يتأي هنأ ملع  ملعأ

 هنأ ملع هنأل : يأ ؛«؟كل لاق ام : حيرش يبأل ليقف» : هلوقو

 ملعأ انأ :لاق» :لاقف ؟كيلع در ام نكلو «هزيهجت ىلع رمتسا

 «مدب اًراف الو ءاّيصاع ذيعي ال مرحلا نإ ؛حيرش ابأ اي كنم اذهب

 نبا :كلذب هدارمو «ةمهت وأ ةيلب وأ ةنايخ : يأ ؛«ةبرخب اراف الو

 نأ رتستو لوأت نكلو «حيرش يبأ عم قحلاو «بذك دقو «ريبزلا
 نأ اشاحو «ماع هيي همالكو «هلوأف ءاتيب اًدر لوسرلا مالك دري

 فق



 لحي مل «كلذ عمو «شيرق رافك نم اًمثإ مظعأ ريبزلا نبا نوكي

 فيكف «ه ريبزلا نبا عم قحلا نأ عم ءراهن نم ةعاس الإ هللا لوسرل

 ىتح ةسايرلا رمخ هركسأ - هللاب ذايعلاو - نكلو ؟لاحلا هذهب هلعج

 . حصنلا لبقي ملو «لاق ام لاق

 مهذخأت ال مهنإف ؛ك ةمئألا حصن :ثيدحلا اذه يفف

 ابأ نإف ؛اًدحأ هب اورمأ ام غيلبت يف نوفاخي الو «مئال ةمول هللا يف

 . ةعبت هيلع قبي ملو هب رمأ ام غلب حيرش

 . مهتوعد نسح :هيفو
 هيف كشي ال هنأ ربخي نقيتم رمأ ىلإ اعد اذإ هنأ :هيفو

 .هلوبقل غلبأ نوكيل ؛يرتمي الو

 هيف كفسي نأ الو «مرحلا يف دحأ لاتق زوجي ال هنأ : هيفو

 هل ضرعتُي ملو «هذاعأ «هيلإ أجل مث «مرحلا جراخ ىصع ولف «مد

 . هيف ماد ام

 ؛جورخلا ىلإ أجلُي نكل ءارهق هنم جرخي الو :ءاملعلا لاق

 ‹جرخی ىتح ءيش ىلع ناعي الو «ىّراشي الو عيابي ال نأب

 . قحلا هنم ىفوتسيف

 وحنو «هيف ىنز وأ هيف َلتقو «مرحلا ةمرح كهتنا ول امأو

 ذخأو «هدحو «هنم ٌصاصتقالا :مرحلا مارتحا مامت نمف «كلذ

 . مرحلا ةمرح كهتنا يذلا وه هنأل ؛هنم قحلا

 "وه



 ل امنع هللا يضر - سابع نب لادْبَع نع - )5١15(

 ُداَهِج ْنِكَلَو «ةرُجِه ًال» :ةَكَم حف موي مهلا ُلوُسَر لاق :َلاَق
 . «اوذفناَق مر اَذَو 0

 َقَّلَخ موي هللا ُهَمَوَح َدَلَبلا اَذَه َّنإ» :َةَكَم حن موي لاق

 هَنِإَو ةمايقلا مْوَي ىلإ هللا ِةَمْرُحب ٌمارَح َوُهَف ءَضْرَألاَو ٍِتاَوَمَّسلا
 رات اسأل ب لج مو يحل لالا لج

 هدي الو كوش دص ال“ ٍةَماَيقلا مْوَي ىلإ هللا ٍةَمْرُحب مارح وهف

 َلاَقَق فالح ىَلَتْخُي الو ءاَهَقَبَع ْنَم الإ ُهَنَطقْل طق الو هُدْيَص
 :لاقف «مهتویبو ۾ ميل هتف ؛رخذإلا لإ !هللا لوسَر اي :ٌساّبعلا

 . «رخذإلا الإ»

 رخذإلا :باب «زئانجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )۱۲۸١(« مقر «ربقلا يف شيشحلاو

 .(1761) مقر «ماودلا ىلع
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 حتف موي هك هللا لوسر لاق» : سابع نبا ثيدح يف هلوق

 .خلإ 2١ . .ةرجه ال :ةكم

 يهو «مالسإلا دلب ىلإ كرشلا دلب نم لاقتنالا يه :ةرجهلا

 ةنتفلا ىشخي وأ ؛هنيد راهظإ ىلع ردقي مل نم ىلع ةبجاو

 يهف «هيلع ةنتفلا نمأو «هنيد راهظإ ىلع ردق نمو «هنيد ىلع

 .هل ةبحتسم

 ىلإ رجاه هعم نمآ نمو ةي هللا لوسر نوكرشملا ىذآ املو

 . اهيلع ردقي نمؤم لك ىلع ةرجهلا ىلاعت هللا بجوأف «ةيندملا
 داهجلاو ناميإلاك ؛ ةميظعلا تادابعلا عم اهركذ نرقي ام اًريثكو

 هللا رصن نم اهيلع بترتي امل ؛تاعاطلا ربكأ نم اهنإف ءامهوحنو

 نم كلذ ريغو «نيملسملا داوس ريثكتو «نيدلا راهظإو «هلوسرو

 . ةرجهلا ىلع هتردق عم رجاهي مل نم ىلاعت هللا مذو .حلاصملا

 لامكإ»و ء(١۲۲ /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم * =

 ٤٦۸(‹ /7) يبطرقلل «مهفملا»و «(558 )٤/ ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو ٠۲۳(« /4) يوونلل «ملسم حرش»و

 ء(١١١ /5) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و .(۲۹ /۳)

 «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ء(4۷۷ /7) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 ةدمعاو 7١5(: /۳) رجح نبال «يرابلا حتف»و 25١65« :ص) يشكرزلل

 20705 /۳) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ١5١(« /۸) ينيعلل «يراقلا

 .(917 )٥/ يناكوشلل «راطوألا لين»و
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 : ماسقأ ةثالث ةكم نم اولقتنا نيذلا ناكو

 «نولوألا نورجاهملا ءالؤهو ؛ةيبيدحلا حلص لبق :مسق

 . نيرجاهملا لضفأ مهو

 «نيرجاهم نومسي ءالؤهو ؛ةكم حتف لبقو «هدعب :مسقو

 نولوألاف ؛لضفلاب نيلوألا نوقحلي ال نكلو «ةرجهلا لضف مهلو

 حا لم يَ رکنی یول : ىلاعت لاق امك ؛ مهنم لضفأ
 ُظَعأ كلل ةيبيدحلا حلص :حتفلاب دارملا ٠١[ :ديدحلا]4َّلَكَقو

 .ةيالا ٠١ :ديدحلا] ولسو دب أونلان

 ُدَعُي ال اذهف ؛اهحتف دعب ةكم نع لقتنا نم :ثلاثلا مسقلا

 ةكم نأ : يأ ؛«حتفلا دعب ةرجه ال» : لک لاق اذهلو ءارجاهم

 .اهنم ةرجهلا عرشت الف «مالسإ دلب تراص

 هيفو «ءعورشم داهجلا نأ :يأ ؛«ةينو داهج نكلو» :هلوقو
 لامعألا ةين :يأ ؛«ةينو» «تاعاطلا لضفأ نم وهو «ميظع لضف

 هللا ةعاط مزتلي نأ بجي : يأ ؛امهريغو داهجو ةرجه نم ةحلاصلا

 ول هنأ يونيف «هلعف نع زجع اذإ هيلع بَجوأ ام لعف يونيو «ىلاعت

 درو اذهلو «داهجلا يونيو ءرجاهي نأ «مالسإلا ريغ دلب يف ناك
 هسفن ثدحي ملو ءزغي ملو «تام نم» : يي هنع حيحصلا يف

 «لمعلا رذعت اذإ ةينلاف ء«قافنلا نم ةبعش ىلع تام «وزغلاب

 )١( ثدحي ملو زغي ملو تام نم مذ :باب «ةرامإلا : باتك يف ملسم هجرخأ =
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 رودي ناك ريخلا يف نيبغارلا ضعب نأ درو اذهلو «هغلبم تغلب

 اًمئاد ةدابع يف ناسنإلا نوكي نأ نكمي له :لأسي ءاملعلا ىلع

 نكمي «معن :لاقف «مهضعب لأس املف ؟هرمع عيمج يف اًدبأو

 وناف ءاهلعف نع تزجع اذإف ءارداق تمد ام ةدابعلا لعفا ؛ كلذ

 . ىهتنا .ةدابع يف لازت الو ءاهلعف

 وأ مامإلا مكرفنتسا اذإ : يأ ؛«اورفناف مترفنتسا اذإو» : هلوق

 .ريفنلا هيلع ردق نم لك ىلع بجو «لاتقلل هبئان

 ثالث يف نيع ضرف نوكيو «ةيافك ضرف داهجلا لصأو
 : لئاسم

 :اهادحإ

 مل نإ ريفنلا هيلع بجو «هبئان وأ مامإلا هرفنتسا اذإ ؛هذه

 کلام اوما تلا اهثآتي # :ىلاعت لاق ؛ حيحص رذع هل نكي

 ناك نإف «تايآلا [م8 :ةبوتلا]4 هلأ ٍلِيِبَس يف أوُرِفْنَأ کک لي اإ

 نيع ضرف نوكيف ءاصاخ وأ «مومعلا ىلع بجيف ءاّماع ريفنلا

 . نينيعملا ىلع
 : ةيناثلا

 نوكي ذئنيح هنأل ؛ نيع ضرف نوكيف «هدلب [و]دعلا رصح اذإ

 ءاّديدش اًمذ لاحلا هذه يف فلخت نم ىلاعت هللا مذ اذهلو ءاعافد

 .(۱۹۱۰) مقر «وزغلاب هسفن =
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 اوُلاَق أوُعَفدأِو والبس 0

 تولوق نامي دال مهم ُبرَقَأ ٍذِيَمْويِر فكل ةه كتبت اتق مكت

 . ةيآلا ۷ دا ا

 : ةثلاثلا

 نإف ؛هنع يلوتلا زجي ملو «هيلع نيعت «لاتقلا فص رضح اذإ

 اهنم دع «تاقبوملا عبسلا لَك هللا لوسر دع املو «رارف اذه

 .ناعمجلا ىقتلا اذإ : يأ ؛«فحزلا موي رارفلا»

 «. . .هللا همرح دلبلا اذه نإ :ةكم حتف موي لاقو» :هلوقو

 هللا ةمرحب مارح وهف «نيقولخملا نم دحأ همرحي مل :يأ ؛خلإ

 «مدقت امك يلبق دحأل هيف لاتقلا لحي مل هنإو «ةمايقلا موي ىلإ

 مث «راهن نم ةعاس هل لح امنإ هنإف ؛اقلطم لَك هل لحي ملف :اًضيأو

 ؛ىلاعت هللا ةمرحب هتمرحل ديكأت اذه «مارح وهف «هتمرح تداع

 موي ىلإ ةقباسلا هللا ةمرحب مارح وه امنإو «ينم ءادتبا سيل : يأ

 . ةمايقلا

 معت هتمرح نأل ؛عطقي ال : يأ ؛«هكوش دضعي ال» :هلوقو

 . ينثتسا ام ريغ راجشألاو تاناويحلا

 كوشلا ناك اذإف «ىلعألا ىلع ىندألاب هيبنتلا :اذه يفف

 ىلوأ باب نم ةيذأ هيف سيل يذلا رجشلاف «يذؤي هنأ عم «عطقي ال

 . ىرحأو
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 لظ يف هآر ولف ؛ جاهي ال هنأ : يأ ؛«هديص رفنُي الو» :هلوقو

 نم هلتقف ءزوجي ال هريفنت ناك اذإف «هنع هريفنت هل زجي مل «هوحنو

 . ىرحأو ىلوأ باب

 تسيل هتطقل نأ : يأ ؛«اهفرع نم الإ هتطقل طقتلي الو» : هلوقو

 اهطاقتلا زوجي امنإو «كلمتلا لجأل ذخؤت ال اهنإف «هريغ ةطقلك

 اًمئاد اهفرعي نأ هتطقل طقتلا نم ىلع بجي هنإف ؛فيرعتلا لجأل

 «مامإلا ىلإ اهعفدي وأ «ةريثك ماوعأ ىضم ولو ءاهكلمي الو ءادبأو

 دعب كلمت اهريغك اهنإ :مهضعب لاقو «ءاملعلا يلوق حصأ اذه

 .الوح اهفيرعت

 . «هالخ ىلتخي الو» : هلوق

 «بطرلا هشيشح شحي ال :يأ ؛بطرلا شيشحلا :الخلا

 الإ !هللا لوسر اي» : سابعلا لاق «هعاونأ عيمجل اًماع اذه ناك املف

 ةيعادلا ةلعلا نيب مث «ةحئارلا بيط فورعم تبن وهو ««رخذإلا

 .«مهتويبو مهنيقل هنإف» : لاقف «هئانثتسا ىلإ

 عيرس نيل هنأل ؛رانلا هب سبقي هنأ :يأ ؛دادحلا :نيقلا

 هنولعجي مهنإف «تويبلل هنولمعتسيو «هوحنو صوخلاك ؛داقتالا

 ناكو «هيلإ مهتجاح ىأر املف «نيطلا نيبو هنيب ديرجلا قوف

 عساو «ةمحرلا عساو هللا نأ ملعو ءاّميحر افوؤر نينمؤملاب
 كلذكو «هذخأب سأب ال هنأ :يأ ؛«رخذإلا الإ» :لاق «مركلا
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 ءاهسفنب ىعرت مئاهبلا كرتو «ةأمكلاو «سبايلاو «يمدآلا هعرز ام

 . اذج اًريثك كاذ ذإ رخذإلا ناكو هذ سابعلا لئاضف نم دعت هذهو
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 ل توی با

 .مرحلاو لحلا يف : يأ ؛«هلتق زوجي ام باب» : هلوق

 «هريغ :«لوكأملاب» جرخيف .«ًالصأ شحوتملا يربلا لوكأملا»

 «ماعنألا ةميهبك ؟سنأتسملا :«شحوتملاب»و «يرحبلا :«يربلاباو

 ولف «لصألاب ةربعلا نأ : يأ ؛«ًالصأ» :انلوقو ءاهوحنو «جاجدلاو
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 لوألا ثيل

 لك هللا لوسَر نأ :- اهنع هللا ىضَر - ةشئاع ْنَع - )75١5(
 رە سمار و نسا لاك 7 007 17

 :مرَحلا يف َنلتقُي ءقساف هلك ءٌباَوَدلا نم ٌنسْمَح» :َلاَق
 . 20(ٌروقعلا ٌبلكلاَو «ةَرأفلاَو ءٌبَرقَعلاَو «ةأدجلاو .ٌباَرغلا 1 )0( و ب و 2 2 ر ت و م ت 107 ت و 7

 . "مرحلا ّلحلا يف قساّوف ر م ِلتقب» : ملو

 ءديصلا ءازجو راصحإلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 :باتكو «هل ظفللاو ء(۱۷۳۲) مقر «باودلا نم مرحملا لتقي ام :باب

 مقر «مرحلا يف نلتقي قساوف باودلا نم سمخ :باب «قلخلا ءدب

 هلتق هريغو مرحملل بدني ام :باب «جحلا :باتك يف ملسمو «"5)

 )١١94(. مقر «مرحلاو لحلا يف باودلا نم

 نم هلتق هريغو مرحملل بدني ام :باب «جحلا :باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 ««نلتقي قساوف سمخ» : ظفلب )١١98( مقر «مرحلاو لحلا يف باودلا

 مقر «باودلا نم مرحلا يف لتقي ام :باب ‹جحلا : باتک يف يئاسنلاو

 .رخأ عضاومو «(۲۸۸۱)

 ء(٤۱۸ /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم #

 = يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و ١6٠١(« /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و
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 . .مرحلا يف ذ نلتقي قساف نهلك باودلا نم سمخ» : هلوقو

 لب .زوجي اهلتق نأ ::يأ ؛2”«مرحلاو لحلا يف» ملسملو .خلإ

 .ةيذؤم قساوف اهنأل ؛مرحلاو لحلا يف عرشي

 الف «رامثلا برخي هنإف ؛ ةفورعم هتيذأو فورعم :بارغلاف

 ةميهب دجو اذإ كلذكو ءاهل اًبيرخت اهعطقي لب ءاهنم لكألا هيفكي

 ريغ ىلإ «هفلتي ىتح هحرج رفح «هوحنو ©")ربدأ ريعبك ؛ حرج اهيف

 .هقسف نم كلذ

 ةقارس اهنإف ؛ةروهشم اهتيذأو ءةفورعملا ىه :ةأدحلاو

 (مهفملا»و )٤/ 5١5(«. ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و «(1۲ /) =

 ةدمع حرشاو ١١١(« /8) يوونلل «ملسم حرشاو ۲۸٤(. /7) يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و .077 /۳) قيقد نبال «ماكحألا

 «(187 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ٠١١(. /5) نقلملا

 يقارعلل «بيرثتلا حرط»و 23١7« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ء(١۳ /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و «(00 /0)

 «مالسلا لبس»و ۳٠۲(. /۳) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و «(187/)

 .(6 )٥/ يناكوشلل «راطوألا لين»و ١95(« /7) يناعنصلل

 نم هلتق هريغو مرحملل بدني ام :باب «جحلا :باتك يف ملسم هجرخأ )1١(
 .رخأ عضاومو «(۱۱۹۸) مقر «باودلا

 «ناسللا» ؛ٌرابْدأو رد عمجلاو «ريعبلاو ةبادلا ُةَحْرَق :- كيرحتلاب  َُربَدلا» (5)

(558/5). 

 فران



 الإ ایش ىرت داكت الف ءهوحنو يلحلا ىتح «سانلا جئاوح قرست
 . هتقرس

 اهتيذأو ةفورعم هذه لك :روقعلا بلكلاو ةرأفلاو برقعلاو

 .ةروهشم

 «بلاغلا يف اًيذؤم سيل وه ثيح نم  هنإف ؛بلكلا امأو

 . يذؤملا هنأل ؛روقعلا صخ اذهلو

 . اَهقْسف هنأ : اهلتق زاوج يف ةلعلا نيبو

 (هيبنت)

 ةلع يهو «ةمكح نم اهل دب ال يهاونلاو رماوألا عيمج

 ةصوصنم ةلع نوكتف ؛ عراشلا اهيلع صني [نأ] امإ ةلعلاو «مكحلا

 ءاهيلع عراشلا صني ال يتلا يهو «ةطبنتسم نوكت نأ امإو «ةينيقي

 .نظلا ديفي اهضعبو «نقيتي اهضعبف «ءاملعلا اهطبنتسي نكلو

 اوج ااا ام اا جار ا فوك ااا

 طبنتسي ةريثك ٌللع مكحلل نوكي دقو «نيطبنتسملا لاح بسحب
 عراشلا صني ال لئاسملا ضعبو ءاهضعب ىفخيو ءاهضعب ءاملعلا

 ءدبعتلاب اهنع ربعي يتلا يهو «سانلا اهملعي الو ءاهتلع ىلع

 هيف ةمكحلا ملعن الو «هب اندبعت هللا نأ : يأ ؛يدبعت اذه :لاقيف

 ؛سانلا نم ريثك اذه يف طلغيو «ةمكح هل سيل هنأ :هانعم سيلو

 ءاهملع نم اهّملع ؛ةمكح نم ولخت ال اهلك ةيعرشلا ماكحألا نإف

 لاك



 .اهلهج نم اهلهجو

 صن اذإ هنأ :يهو ؛اهل هبنتلا يغبني ةيلوصأ ةدئاف انهاهو

 هيلع صوصنملا كلذ :هيف لخد «هتلع نيبو «ءيش ىلع عراشلا

 هنم ىلوأ وه امو «ةلعلا سايقل هلثم وه امو «[صنلا] قيرطب

 هذه ىلع صن هنإف ؛ثيدحلا اذه يف ام هلاثم ؛ةيولوألا قيرطب

 يف لخديف ؛كلذ يف ةمكحلا نيبو ءاهلتق زاوج دافأف «ةسمخلا

 هنم ىلوأ وه امو «ةلعلا سايقل هلتق زاج ةلعلا هتلمش ام لك نأ اذه

 ؛اهوحنو «ةيحلاو ءرمنلاو «بئذلاو «دسألاك ؛ةيولوألا سايقل

 اذإ ةطبنتسملا ةلعلا :ةصوصنملا ةلعلا لثمو ءاقسفو ةيذأ غلبأ هنأل

 . حجارلا نظلل ةديفم وأ «ةنقيتم تناك

 هعطقب رمؤي ملو «هتيذأ عم كوشلا عطق نع يهن مِل :ليق نإف

 ؟ةيذؤملا تاناويحلا هذه لتقب رمأ امك

 «دحأ لك ىلع ةيدعتم ةيذؤم اهنإف «تاناويحلا هذه امأ : لوقنف

 هنكل  اًيذؤم ناك نإو - هنإف «كوشلا امأو ءاهيلع ىدعتي ال نم ىتح

 هنإف «هل ضرعتي ملو «هنأي مل نم امأو «هيلع ىدعت نم الإ يذؤي ال

 ائيش لعفي ال كوشلاو ءاهسفنب ةيذألا لعفت تاناويحلا هذهف «هيذؤي ال

 . ملعأ هللاو «هعطق نع ىهن اذهلف «هيلع رم نمب الإ

 الالال
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 وريفو لم لوغو باب

 لول اثير

 ةكم َلَخد لكي وللا َلوُسَر َّنَأ : و ِكلاَم نب ست نع(

 َنْبا َّنِإ :َلاَقَف لر هاج ُهَعَر الق نَفْغِملا هسأر ىَلَعَو قلا ماع

 .يولتقا» : لاقف ءةيَكلا راسب قلع ٍلطخ

 «ديصلا ءازجو راصحإلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت * (۱)

 ءرخأ عضاومو )۱۷٤۹(« مقر «مارحإ ريغب ةكمو مرحلا لوخد :باب

 مقر «مارحإ ريغب ةكم لوخد زاوج :باب «جحلا :باتك يف ملسمو
 1 .(١"هال)

 «راكذتسالا»و «(۲۸۸ /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 «1(2ا/ا/ )٤/ ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و 4٠7(«. /5) ربلا دبع نبال

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو ٠۳١(« /94) يوونلل «ملسم حرش»و

 ء(١١٠ /5) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(۴۷ /۳)

 «ةدمعلا ىلع تكنلا»و 44٠(« /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا .حرش يف ةدعلا»و

 = حتفا)و «(۱۲۹ )٥/ يقارعلل «بيرثتلا حرط»و «(۲۰۸ : ص) يشكرزلل
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 حتفلا ماع ةئ هللا لوسر ةكم لخد» : سنأ ثيدح يف هلوق

 .خلإ«. . .رفغملا هسأر ىلعو

 نارا دوام يأ ؛رتسلا وهو «رفغلا نم ذوخأم :رفغملا

 ملل ساو باتو «برحلا يف

 تمحازت اذإ هنأو «مارحإ ريغب ةكم لخد هب هنأ :هيفو

 نأل ؛مارحإلا ىلع داهجلا مدق هنإف ؛ مهألاف مهألاب أدبي «تادابعلا

 ملم : ىلاعت لاق امك ؛كسنلا سنج نم لضفأ داهجلا سنج

 ىف دهجَو لأ ًا رولو هلأ نما نك مارا ٍرِجَسَمْلَأ ةرامعو ار

 فاوطلاو ةرمعلاو جحلاب هترامعو ءةيآلا [14 : ةبوتلا]€ وأ ليس

 .ةيسحلاو ةيونعملا ةرامعلا نم اهوحنو ةالصلاو

 لطخ نبا [نإ] :لاقف ءلجر هءاج «هعزن املف» :هلوقو

 . «هولتقا :لاقف «ةبعكلا راتسأب قلعتم

 لكي هللا لوسر نإف ؛اًميظع اًميظعت تيبلا نومظعي اوناك مهنأ :هيف

 ؛ةيذألا دشأ هلوسرو هللا نوذؤي اوناك نينيعم سانأ ءامد ردهأ

 ةبعكلا راتسأب قلعت «كلذب نيعللا عمس املف «لطخ نبا :مهنم

A LE o EEنقم.  

 )٠١/ ۲٠٠(« ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )٤/ 65١(2 رجح نبال «يرابلا =

 يناعنصلل «مالسلا لبس»و (5 7/۳( ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و

 .(۲۷ )٥/ يناكوشلل «راطوألا لين»و )5/ ٥٤(«
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 ؛هلتقب رمأ «هوعجار املف «تيبلل اًمارتحا ؛ ي هللا لوسر اوعجاري

 ذختا هنأ :لوسرلل هتيذأ نم ناكف «ةيذألا دشأ لوسرلا ىذآ هنأل

 . لك هللا لوسر ءاجهب ناينغت نيتيراج

 «روهمجلا بهذم وه امك ؛ةونع ةكم لخد ةي هنأ :هيفو

 .©) هللا مهمحر  دمحأو «كلامو «ةفينح وبأ لاق هبو

 .”نامأب اهلخد : يعفاشلا لاقو

 اب هنكلو ءاّذج ةريثك ةلدأل ؛روهمجلا لوق : حيحصلاو

 لخد نم» :لاق لب «فيسلا مهيف لحي ملف «مهيلع مركت
 نمو «نمآ وهف «نايفس يبأ راد لخد نمو «نمآ وهف ءدجسملا

 ىنثتساو «هيف مهل ّقح ال هنم ٌمرك اذهو ««نمآ وهف «هباب هيلع قلغأ
 ءةبعكلا راتسأب نيقلعتم اودجو ولو «مهلتقب رمأ صاخشأ ضعب

 «ةيناطلسلا ماكحألا» )١/ ١١5(« يسخرسلل «ريبكلا ريسلا حرش» :عجار )١(

 .(۲۰۷ :ص) يدرواملل

 ايركز خيشلل «جهنملا حرش» 7١17(«. :ص) «ةيناطلسلا ماكحألا» :عجار (۲)

 )٤/ 5١6(. يراصنألا
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2A227 فالي ثا 1  <b “Û CUN Gel < e ar 
 ءِءاحطبلاب يتلا اًيلعلا ةّينثلا نم .عادك نم ةكم لخد ةي هللا لوسر

 و هيك شا 00 7 ا

 ."'ىلفسلا ِةّينثلا نم جرخَو

(1) 

 نم ةكم لخد ةي هللا لوسر نأ» :رمع نبا ثيدح يف هلوق

 نيأ نم :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت *

 : باب «جحلا :باتك يف ملسمو )٠٠٠١( )١5١1١(2 مقر ؟ةكم لخدي

 «ىلفسلا ةينثلا نم اهنم جورخلاو ءايلعلا ةينثلا نم ةكم لوخد بابحتسا
 .(١؟6590) مقر

 لامكإ»و ١1١(« /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 «(۳ /9) يوونلل «ملسم حرش»و )٤/ ١(« ضايع يضاقلل «ملعملا

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 20794 /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ١77(« /57) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و .«(577 /7) رجح نبال «يرابلا حتف»و 4٩۳(. /؟)

 لين»و 22١79 /۳) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و 3١8(«. /9) ينيعلل

 )٥/ ٠١١(. يناكوشلل «راطوألا
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 . خلإ 2١ . .[ء]ادك

 ىلع رمت يتلا ايلعلا ةينثتلا يه :- فاكلا حتفب  [ءاادك

 قيرطب نآلا ةامسملا يهو «تلهس نآلاو «ةينث تناكو «[ةآربقملا

 نآلا مهنكلو ءنوجحلا وهو «لوجحلا عير :ىمسيو «ةرمعلا

 .امال هنون نولدبي

 . ةلفسملا نم ىلفسلا ةينثلا يه :- فاكلا مضب  ادكو

 لخديف ؛قيرطلا ةفلاخم يف لوسرلا عابتا بحتسي هنأ : هيفف

 ؛هل رسيت نمل اذهو «ىلفسلا ةينثلا نم جرخيو ءايلعلا ةينثلا نم
 «مهوحنو دجنو نميلا لهأك ؛هيلع قشي نم امأو «ةيندملا لهأك

 . مهل رسيت ام نولعفيف

 «قيرطلا هل دهشيل :قيرطلا ةفلاخم يف مكحلا نمو :اولاق

 جرخف ؛ديعلا ةالصل جورخلا يف قيرطلا فلاخ لک هنأ درو دقو

 ؛ةفرع قيرط يف كلذكو «©"”ىرخأ قيرط نم عجرو «قيرط نم

 قيرط نم ةفلدزم ىلإ عجرو «بض قيرط نم اهيلإ بهذف

 .نالبجلا امهو «نيمزآملا

 موي عجر اذإ قيرطلا فلاخ نم :باب «ةعمجلا :باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 .(985) مقر «ديعلا

 مقر «عمجو ةفرع نيب لوزنلا :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

TTA TY)ل1510 ). 
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 :َلاق « امهنع لا يضر َرَمع نب فدع ْنَع -()

 ناو «ٌلآلبو دنا درك ةَماَسَأَو «تَبَبلا ب هللا لر لحد

 جلو ْنَم َلّوَأ تنك ءاوُځتف الف «بابلا ُمِهْيَلَع اوقلغأف َةَحْلَط

 معن :َلاَق ؟لك هللا ُلوُسَر هيف ىَّلَص ْلَه :ُهَتلَأَسَف ءألآلب تیقلق
 (N) ى ةسءع ىو و وو
 8 ٍنّبيناَمَيلا ٍنّيدومعلا نيب

 يحاون يأ يف يلصيو تيبلا قالغإ :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 ةالصلا :باب «يلصملا ةرتس باتكو «هل ظفللاو ,(19١؟١) مقر «ءاش تيبلا

 :باب «جحلا :باتك يف ملسمو )٤۸۲(« مقر «ةعامج ريغ يف يراوسلا نيب

 )١759(. مقر ءاهيف ةالصلاو هريغو جاحلل ةبعكلا لوخد بابحتسا

 55١(« /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(۸۲ /9) يوونلل «ملسم حرش»و ٤۲۹(« /۳) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 224٠ /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشالو

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١۷٠ /7) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و .(5554 /7) رجح نبال «يرابلا حتف»هو .(445 /۲)

 لين»و ١67(«2 /7) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ١57(. /9) ينيعلل

 ۰ )٥/ ٠٤١(. يناكوشلل «راطوألا
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 ةماسأو تيبلا ةي هللا لوسر لخد» :رمع نبا ثيدح يف هلوق

 : يأ ؛«ةحلط نب نامثعو» هييلومو هيمداخ : يأ ؛«لالبو ديز نبا

 : يأ ؛«تيبلا مهيلع اوقلغأف» «تيبلا بجاح : يأ ؛يبيشلا يبجحلا

 نذأ ول هنإف ؛هتمعن ركشو «هبر ةاجانم يف لك هللا لوسر اولخيل

 .هدارم نم نكمتي ملو «هيلع اومحدزال «هعم لوخدلا يف سانلل

 تيقلف جلو نم لوأ تنك «بابلا اوحتف املف» :هلوق
 راثآ عابتا ىلع اًدج اًصيرح ناك هڪ هنأل ؛خلإ «. . .هتلأسف الالب
 اهيف ىلص يتلا عضاوملا ىرحتي ناك هنأ درو هنإ ىتح ءَ لوسرلا

 يلصيف «ةالص تقو يف نكي مل ولو «ةنيدملاو ةكم نيب يب يبنلا

 يفو «نييناميلا نيدومعلا نيب ىلص هنأ هربخأف «آلالب لأس اذهلف ءاهيف
 دومعلا لعج هنأ :يأ ؛22(«تلخد اذإ كمادق» :تاياورلا ضعب

 ءهفلخ بابلا لعجو «هراسي نع رسيألا دومعلاو «هنيمي نع طسوألا

 ملو» :تاياورلا ضعب يفو «همادق بابلل لباقملا يبرغلا طئاحلاو

 مك هلأسي نأ هنع باغ هنأل هذ مدن هنأ :يأ ؛"”ىلص مك هلأسأ

 يلصيف «هيف ةالصلاو «تيبلا لوخد بحتسيف اإ يبنلا ىلص
 ومس ا

 ِماَقَم نم أوُدِحجأو# :ىلاعت هللا لوق «ةالصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ ١(

 .«تلخد اذإ كراسي» : ظفلب ء(۳۹۷) مقر «[170 :ةرقبلا]# ٌّنَصُم ممم

 ةبعكلل قلغلاو باوبألا :باب «ةالصلا باتك يف يراخبلا اهجرخأ (۲)

 :باب «جحلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو (574) مقر «دجاسملاو

 .(1779) مقر «جاحلل ةبعكلا لوخد بابحتسا
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 ليقف دوسلا رجحلا ىّ اج هنأ : هي َرَمَع ْنَع -(۲۱۹0
 هم < هج يس سل ور ر ا -_ 6 00 ر و -

 ثأر ينأ الولَو «عفنت الَو ٌرضت ال ٌرَجَح كأ ملغأل ينإ :لاقو

 . ٠ك ام كبي برشا َلوُسَر

 مقر ءدوسألا رجحلا يف ركذ ام :باب ءجحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 بابحتسا :باب «جحلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )٠١۲١(«

 )١7170(. مقر «فاوطلا يف دوسألا رجحلا ليبقت

 )١/ ١9١(( يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 4١(‹ /5) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و ۲٠١(. /5) «راكذتسالا»و

 يبطرقلل «مهفملا»و .(550 /54) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 «ماكحألا ةدمع حرش»و ١١(« /9) يوونلل «ملسم حرش»و «(۲۷۸ /۳)

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ٤١(« /۳) قيقد نبال

 حتفا»و ء(١٠٠٠ /5؟) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )5/ ١10(«

 )۳4 /9) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و .(557” /”) رجح نبال «يرابلا

 يناعنصلل «مالسلا لبس»و ء(57١ /۳) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و

 )٠/ ١١(. يناكوشلل «راطوألا لين»و «(506 /۲)

 ۷4ل



 .٠ . .هلبقف دوسألا رجحلا ىلإ ءاج هنأ» :رمع ثيدح يف هلوق

 . خلإ

 امك راجحألا نم ءيشل اًميظعت اذه لعفأ مل ينإ : هل لوقي

 هنأل ؛هلوسرلو هلل اًميظعت اذه لعفأ امنإ لب «[ةيلهاجلا] لهأ لعفي

 هجولا حسمو «ىنميلا ديلاب همالتساو «هليبقت بحتسيف «هليبقتب رمأ

 امنأكف «هملتسا نم هنأ» درو هنإف ؛كربتلل ؛- نيدخلاو ةهبجلا هب

 .“(نمحرلا دي لبق امنأكف «هلبق نمو «نمحرلا حفاص

 «هليبقت بحتسي الو «يناميلا نكرلا مالتسا بحتسي كلذكو
 ؛امهليبقت الو ءامهمالتسا بحتسي الف «يبرغلاو يماشلا نكرلا امأو

 لعج هنو جح امل ةيواعم نأ درو دقف ءامهملتسي يب نكي مل هنأل
 لاقف «ةنسلا اذكه سيل :سابع نبا هل لاقف ءاهلك ناكرألا ملتسي

 َدَمَل * :سابع نبا لاقف ءاروجهم تيبلا نم ءيش سيل :ةيواعم

 :ةيواعم لاقف 1١[« :بازحألا]# ٌةيَسَح ٌةَوْس هلأ لور يف ہک نک

 نييناميلا نينكرلا نأ : ةمكحلاو ««سابع نبا لوقل عجرف «تقدص

 اسيل رجحلا نايلي نيذللا نييماشلا نينكرلاو «ميهاربإ دعاوق ىلع
 اشيرق نأ درو امك تيبلا نم رجحلا ضعب نإف ؛ ميهاربإ دعاوق ىلع

 اوهركو «لالحلا ةقفنلا [مه]يلع ترصق امل تيبلا نم هولزتخا

 نكلو «رافك موق مهنأ عم «هل اًميظعت ؛اًمارح ًالام هيف اولعجي نأ
 .هل هريهطتو «هتيبل ىلاعت هللا ةنايص نم اذه

 .هيلع فقأ مل )١(
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 موك وا
 هك هللا يضر - سابع نب لادبع نع - (2؟0)

 نإ : نوكرشُملا َلاَقَ کم ةباحصأو لكي ثلا ُلوُسَر مِدَق :َلاَق

 نأ 444 يلا ُمُمَرَمأ برغي ىَمُح مهو دقو مكي مقي
 ْمُهْعْنْمَي ملو « نيتكرلا َنْيب نيب امار ْنَأَو كاللا طاوش ثلا 3

 . بهل ءاقتإلا الإ ءاّهّلك طاوشألا اولُمؤَي ن

 ناك فيك :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت * )١(

 مقر «ءاضقلا ةرمع :باب «يزاغملا :باتكو )٠٠٠١(. مقر ؟لمرلا ءدب

 فاوطلا يف لمرلا بابحتسا :باب «جحلا :باتك يف ملسمو «.(6009)

 )١555(. مقر «ةرمعلاو

 207157 )٤/ ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ,(١؟ /9) يوونلل «ملسم حرشاو ۳۷١(« /7) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(٤٤ /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ۲١٠(. /7) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و 2257١ /7) رجح نبال «يرابلا حتف»و )۲/ ٠٠١١(«

 لبس»و ٠٠١(. /7) ينالطسقللا «يراسلا داشرإ»و «(758 /9) ينيعلل

 ١١١(. /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و ٠٠١(. /۲) يناعنصلل «مالسلا
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 هباحصأو خلك هللا لوسر مدق» : سابع نبا ثيدح يف هلوق

 لاقف» «ةرجهلا نم عبس ةنس يهو «ةيضقلا ةرمع يف :يأ ؛«ةكم

 لوسرلا : نونعي «برثي ىمح مهتنهو [دفو] مكيلع مدقي :نوكرشملا
 . مهب تمشتلا مهدصقو «مهتفعضأ ىمحلا نأ : يأ ؛ةباحصلاو

 نع هي هللا لوسر ىهن نكلو «ةنيدملا ءامسأ نم :برثيو

 رجاه املف «ةميظع ىمح اهيف ناكو «ةبيط :اهامس «برثي اهتيمست

 هبر كك هللا لوسر اعدف ءاهامح مهتباصأ ءاهيلإ ةباحصلاو لوسرلا

 نع تفخو «ةفحجلا ىلإ هللا اهلقنف ءةفحجلا ىلإ اهامح لقني نأ

 . كلذ لبق نم فخأ اهنكل ءاهنم ةيقب اهيف لزي ملو ءاّدج ةيندملا
 «مهتظاغإ دارأ «نيكرشملا لوق ءب هللا لوسر عمس املف

 نوكرشملا ىريل ؛«ةثالثلا طاوشألا [اولمري نأ] ةباحصلا رمأف»

 سانلا لعفي امك يشملا مهفكي ملف «ةدابعلا ىلع مهدلجو مهتوق

 .اولمر مهنإ ىتح

 يذلا لبجلا وهو «ناعقيعق ىلع اوعمتجا دق نوكرشملا ناكو

 نآلا ىمست ةراح هيف هعضومو «هالعأ يف مهو «ةورملا هلصأ

 فاوط اورظنيل كانه اوعمتجاف «ةيقاب لبجلا راثآ لزت ملو «ةرارقلاب

 ءدجسملا يف نم ىري هيف نم كاذ ذإ اوناكو «ةباحصلاو لوسرلا

 مل هنإف ؟لوقت ام نيأ :اولاقو «كلذ مهظاغ «مهفاوط اوأر املف

 .اولمر ىتح مهفكي

۷4۹ 



 . يعسلا نود يشملا يف ةعرسلا وهو «ببخلا وه : لمرلا

 يف مهنأل ؛«نييناميلا نينكرلا نيب ام اوشمي نأ» يب مهرمأو

 مهل لصحف «تيبلاب نيكرشملا نع نوفتخي لاحلا هذه
 . مهسفنأ ةحارو «مهودع ةظاغإ : ناتحلصملا

 ءاقبإلا الإ اهلك طاوشألا اولمري نأ [م-]هعنمي ملو» :هلوقو

 مهيلع يقبي نأ لجأل لوألا ةثالثلاب ىفتكا هنأ :يأ ؛«مهيلع

 . مهطاشن

 . هللا ءادعأ ةظاغإ ةيعورشم : هيفف

 عم هللا ءايلوأل ىرج امب ريكذت هنأل ؛لمرلا ةيعورشم :هيفو
 . هئادعأ

 ريكذتلل يعسلا عرش امك ؛ركذتلل عرش جحلا لاعفأ نم ديكو

 ىرج امب ريكذتلل يمرلا عرش امكو «ليعامسإو رجاهل ىرج امب
 . كلذ وحنو «ناطيشلا عم ميهاربإل

¥ ¥ * 



 : لاق «- اَمُهْنَع هللا يضر - 9 )۲۲۱)

 َدَّوْسَألا َنكُولا ملتا اإ کم م ْمدَقَي نيح هل هللا لوس تر

 e نال كت فوط ا لوا

 مدقي نيح هلي هللا لوسر تيأر» :رمع نبا ثيدح يف هلوقو

 مالتسا :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ء(١١١٠) مقر ءاثالث لمريو فوطي ام لوأ ةكم مدقي نيح دوسألا رجحلا

 يف لمرلا بابحتسا :باب «جحلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو

 .(١؟١51) مقر «لوألا فاوطلا يفو ةرمعلاو فاوطلا

 2031٠ /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(۸ /9) يوونلل «ملسم حرش»و ۳۷٤(« /۳) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(٦٤ /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشا»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ۲١١(« /”) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و ٤۷١(« /7) رجح نبال «يرانلا حتف»و )۲/ ٠٠۰۵(«

 لين»و ٠٠١(« /۳) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ۲٤۹(. /9) ينيعلل

 5١5(. /۲) يناكوشلل «راطوألا
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 لوأ .دوسألا نكرلا ملتسا اذإ» «عادولا ةجح يف یا ؛ «ةكم

 يف لوألا ةثالثلا لمري هنأ :يأ ؛«طاوشأ ةثالث بحي فوطي ام
 نيب شمي ملف ءاهلك اهلمر هنأ ثيدحلا اذه يفو «هفاوط لوأ

 . نييناميلا نينكرلا

 :دئاوف ةدع اذه يفف

 يف بحتسي امك «عورشلا لبق نكرلا مالتسا بابحتسا :اهنم

 . هليبقت بحتسي امكو «طوش لك

 ناك ءاوس :يأ ؛فاوط لوأ يف لمرلا بابحتسا :اهنمو

 لوأ هنأ :يأ ؛جحلا فاوط وأ «ةرمعلا فاوط وأ «مودقلا فاوط

 لوألا طاوشألا ةثالثلا يف لمرلا بحتسي همودق دعب هفوطي فاوط

 كلذكو «لمرلاب فاوطلا اذه صتخاف «نينكرلا نيب ام ىتح «هنم

 تحت هئادر طسو لعجي نأ : وهو «هلک هيف عابطضالا بحتسي

 هقتاع نع فشكيو «رسيألا هقتاع ىلع هيفرطو «نميألا هقتاع
 ع

 .نميألا

H# ¥ # 
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 ىف للي بتلا فاط :َلاَق « 44 سابع ِنْب ِْاِبَع ْنَع (۲۲)

 . نجح نجح نك مَِْسَي ريعب ب ىَلَع عادلا ٍةَجَح

 TT فاط» : سابع نبا ثيدح یف هلوق

 نم قتاوعلا تجرخ ىتح هيلع اومحازت سانلا نأل : يأ ؛«ريعب ىلع

 مالتسا :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )١570(« مقر «نجحملاب نكرلا

 نجحمب رجحلا مالتساو هريغو ريعب ىلع فاوطلا زاوج :باب «جحلا

 .(۱۲۷۲) مقر «بكارلل هوحنو

 لامكإ»و ء(۱۹۲ /۲) يباطخلل «نئسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم »

 ء(۲۷۹ /۳) يبطرقلل «مهفملا»و ۳٤۷(« /5) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و «(۱۸ /9) يوونلل «ملسم حرشاو

 ء(۳٠۲ /5) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )/ ٤۷(.

 نبال» يرابلا حتفو ء(١٠٠٠ /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 داشرإاو .(557 /9) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ٤۷۳(« /۳) ارجح

 ١١5(. /76) يناكوشلل «راطوألا لين»و ١717(« /7) ينالطسقلل «يرانسلا
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 «سانلا ءارو نم فاطو «هريعب بكرف كك يبنلا ةيؤرل اهرودخ

 .دجسملا ريعبلا لاخدإ نكمي كاذ ذإ ناكو

 ؛سأرلا ةينحم اصع :يأ ؛«نجحمب نكرلا ملتسي» :هلوقو

 .بكار وهو هليبقت الو هديب همالتسا هنكمي ال هنأل

 . حصي الف ءرذع ريغل امأو «رذعل اًبكار فاوطلا زاوج :هيفف

 ءاهوحنو اصعب هملتسا «هديب همالتسا هيلع قش اذإ هنأ : هيفو

 هديب هملتسا «هلیبقت قش نإف «هلیبقتو هديب همالتسا بحتسيف

 .هديب هيلإ راشأ «قش نإف «هلبقو ءاصعب هملتسا «قش نإف ءاهلبقو

 مهدجتف «هلبقي مل نإ فاوط هل حصي ال هنأ نظي سانلا رثكأو

 ناكو «قش اذإ هنأ يغبنيف ؛اضعب مهضعب يذؤيو «نومحدزي

 هملتسا وأ ؛هيلإ راشأو «هكرت «هوحنو برضلاو ةيذألاب الإ لصحي ال

 هل عرش «ةجرف ىأر اذإف ءهوحنو اصعبف ؛الإو «هديب نكمأ نإ
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 مون وو

(YY)اًمهنع هللا يضر - َرَمَع نب للاب ْنَع - -» 

 . ينال ِنْينكْلا الإ ِتَْبلا َنِم م ْمِلَتْسَي لك ىلا

 تيبلا نم ملتسي ةئ يبنلا رأ مل» :رمع نبا ثيدح يف هلوقو

 . «نييناميلا نينكرلا ريغ
 يذلا نكرلاامهو «-مدقت امك  امهمالتسا ةيعورشم : هيف

 للا
 ا

 يف لمرلا :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 «جحلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )٠١۲۹( مقر «ةرمعلاو جحلا

 نينكرلا نود فاوطلا يف نييناميلا نينكرلا مالتسا بابحتسا :باب
 1١5517(. مقر «نيرخآلا

 ء(۳٤۳ /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ١7(2 /9) يوونلل «ملسم حرشاو VY)» /( يبطرقلل (مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(٩٤ /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشا»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(۲۲۲ /7) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و ٤۷١(« /۳) «رجح نبال» يرابلا حتفو )۱۰۰۸ /۲)

 ١55(. /۳) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ,(۳ /9) ينيعلل
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 اًبيلغت ؟نييناميلا :نايمسيو «يناميلا نكرلاو دوسألا رجحلا هيف

 ؛نييماشلا :رجحلا نايلي ناذللا نانكرلا ىمسي امك ؛امهدحأل

 عرشي الو «يبرغ رخآلاو يماش امهدحأف ءالإو «يماشلل اًبيلغت

 . نييماشلا نينكرلا مالتسا

OO Û 



 رج
© © 

 حتشاب

 : ةثالث كاسنألا

 لخد اذإف «هدحو جحلاب مرحي نأ وهو ؛دارفإلا :اهدحأ

 نإو «جحلل ىعس «ءاش نإ مث «ةنس وهو «مودقلل فاط «ةكم

 هنم مرح ءيش نم للحي مل مث «ةرايزلا فاوط دعب هرخأ «ءاش

 0 | .رحنلا موي هجح يضقي ىتح

 جحلاو ةرمعلاب مارحإلا يوني نأ وهو ؛نارقلا : يناثلا

 نأ الإ «درفملاك لعفيو «مودقلل فاط «ةكم لخد اذإف ءاّعيمج

 ؛مد يقفألا ىلع بجيو «نالخادتيو «ةرمعلاو جحلل نوكت هلاعفأ

 .ةدحاو ةرفس يف ناكسن هل لصح هنأل

 ‹«جحلا رهشأ يف ةرمعلاب مرحي نأ وهو ؛عتمتلا : ثلاثلا

 ءرصق وأ قلح مث ءاهل ىعسو «ةرمعلل فاط «ةكم لخد اذإ مث

 نإ هيلع بجيو «هماع يف جحلاب مرحي مث «ءيش لك هل لح مث
 «ةدحاو ةرفس يف ناكسن هل لصح هنأل ؛نراقلاك مد اًيقفأ ناك

 [155 :ةرقبلال4 يدق م رسن ف لكل ةع نقل :لاق اذهلو
 ا/ هال



 اذهلو «نارقلاو عتمتلا هيف لخدي عراشلا ناسل يف عتمتلاو «ةيآلا

 .نارقلاو عتمتلا معت ةيآلا نأ ءاملعلا قفتا

¥0۸ 
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 لوألا تيدحلا

 :َلاَق < « ِعَبصلا َناَرْمِع ِنْب رصن ة ةَرْمَج يبأ نع - (۲۲۶)

 ءاّهِب يِتَرمَأَ ومما نع - امُهنَع هلا يضر , 0

 وأ «ةاش وأ ءةَرقَب وأ ٌروُرَج اهيف :َلاَمَق يدها ِنَع ء ُهُتلَأَس

 ناک املا ي تار ءاًهوُهرک اسان َّنأكَو : لاق ېت يف

 «ساّبع َنْب ۴ ٌةلَئَقَتُم ٌدَعْبُم ر و «روريم حح : يداي اناسنإ

 r أ ةتس !وبكأ هللا : :َلاَقَف هند

 مّنمَت نف :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 : ن : بابو «هل ظفللاو ء(۳٠٦۱) مقر «[195 :ةرقبلا] لأ لإ ومل

 يف )١157(2 مقر ملسمو )۱٤۹۲(« مقر «جحلاب دارفإلاو نارقإلاو

 . جحلا رهشأ يف ةرمعلا زاوج :باب «جحلا :باتك

 6١(. /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش : ثيدحلا حرش رداصم *

 يف ةدعلا»و ء(١۲۲ /7) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 يشكرزلل ةدمعلا ىلع تكنلا»و ء(١١١٠ /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش

 ةلمعالو 220175 ء١٤ /۳) رجح نبال «يرابلا حتف»و «(۲۱۱ :ص)

 . 27117 /۳) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و 7١7(« /9) ينيعلل «يراقلا

۷0۹ 



 نبا تلأس» :نارمع نب رصن ةرمج يبأ ثيدح يف هلوقو

 امك ؛اهوهرك اًسانأ نأ : هلاؤس ببس : خلإ 2. . .ةعتملا نع سابع

 ناكو «فلسلا نمز ىف فالخ اهيف ناك هنإف ؛ةرمج وبأ هب حرص

 دعب نكلو ءاهبجوي مهضعب ناكو «يتأي امك اهنع ىهني رمع

 ىلإ ليمي سابع نبا ناكو ءاهتيعورشم ىلع سانلا قفتا كلذ

 .ةرمج ابأ اهب رمأ اذهلو «"اهبوجو

 عتمتملا هب هللا رمأ يذلا : يأ ؛«يدهلا نع هتلأسف» : هلوقو

 ؛«روزج اهيف :لاقف» «[193 :ةرقبلا]€ يملأ ىم :هلوق يف

 «ةندب عبس : يأ ؛«مد يف كرش وأ «ةاش وأ i «ةندب فأ

 عبس مث «ةاشلا مث «ةرقبلا مث «ةندبلا :اهلضفأو «ةرقب عبس وأ

 .ةرقبلا عب عبس مث «ندبلا

 أ ؛خلإ «. . .يداني ًاناسنإ نأك تيأرف «تمن مث» : هلوق
6 

 لدت يتلا ايؤرلا هذه ىأرف «عتمتف «سابع نبا هب هرمأ ام عبتا هنأ

 ىبأ ةنس :لاقو ربك» «سابع نبا اهب ربخأ املف «ةعتملا لضف ىلع

 . كلذ ىلع هللا دمحنف «ةنسلا هذه نأ : يأ ؛ اك مساقلا

¥ ¥ * 

 .(۲۲۷) مقر ثيدحلا يف يتأيس )00(

 .) + /۳) «عورفلا» : عجار قفز

 الك



 : لاق  اًمُهْنَع هللا يضر رَمَع نب هادْبَع ْنَع -(۲۲۰)

 «ىَدْمَأَو «جحلا ىلإ ةَرْمَعلاب عادولا ةّجَح يف ي هللا ٌلوُسَر علمت

 َلَمَأَف ي هللا ُلوُسَر َآَدَبَو ءةقيلحلا يذ ْنِم َيدّهلا ُهَعَم 0

 ٍةرْمُعلاب هل هللا ٍلوُسَر حم سالا عّمَتَف «َجحلاب مَآ مث قرع
 يذ ْنِم يدَهلا َقاَسَف ءىَدْهَأ ْنَم سالا َنِم َناَكَف ٌّجَحلا لإ

 : ساّنلل َلاَق فب نبا َمِدَق الف دهب ْمَل ْنَم ْمُهْنِمَو ةقيلُحلا

 ىَلَح ُهنم مرح ِءٰيش ْنِم لحي آل هن ءىَدْأ مكن ناك ْنَم
 اَفَصلابَو ِتْيَبلاب فصيل ىد E ْنَمَو هح َيِضْقَي

 مل ْنَمَف ِدْهُبْلَو .ّجَحلاب لهُ لهي مث َلحَيلَو ءْرَّصِقُيَلَو قوْرَملاو

 ىلإ َّعَجَر اَذإ َةَعْبَسَو ا _ هلال مصيف ءايذَه ْدِجَي

 َلَّوَأ كلا ملتا كم مق نيج لک لا لوس فاق < «هِلْهَأ

 عكَرَو عبرا ىَشَمَو بسلا ¿ َّنِم فاَوْطَأ هال َبَح 5 عيش

 ىّتأف فرصا مث «ِنيَتَعكَر ماقُملا َدْنِع ِتَْبلاب ُهقاَوَط ىضق َنيِح

 الكا



3 E 5 8 هيو سو وو 52 چ o ْنِم َّلِحَي مل مث «يفاوطأ َةَعْبَس ِةَوْرَملاَو افّصلاب ٌفاطف ءافّصلا 
 تك و. 52 م5 رع یے وے اخ را لك وتس < 0 4 و سو 7

 «َضافأَو .رخنلا َمْوَي هّيده رحنَو «هجح ىضق ىتح هنم مارح ٍءْيش

 ا aE سو < نك ت 2 0 7

 لعف ام لثم لعفَو «هنم مرح ِءيش لک ْنِم لح مث ءِتْيَبلاب فاطف

 TE مة e 4 شا ل و 2
 . "7سانلا نم ّيدهلا قاّسف .ىّددهأ ْنَم یک هللا لوسر

 كلذ تبث امك ؛نارقلا :«عتمت» :هلوقب دارملا .«خلإ 2. . .عادولا

 . ةريثك ثيداحأ ىف

 مرحأ يئ يبنلا نأ كشأ ال : هللا همحر  دمحأ مامإلا لاق

 ءاهب هباحصأ رمأ لك ىبنلا نأل ؛ىلإ ٌتحأ ةعتملاو «"اتراق

 قاس نم :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 مدلا بوجو :باب «جحلا :باتك يف ملسمو )١7١7(«2 مقر «هعم ندبلا

 )١۱١۷۷(. مقر «عتمتملا ىلع

 )٤/ 5١7(, ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم #

 225١8 /۸) يوونلل «ملسم حرش»و ء(۲٠۳ /۳) يبطرقلل «مهفملا»و
 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(07 /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشالو

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(۲۴۷ /7) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و ٥۳۹(« /۳) رجح نبال «يرابلا حتف»و )5/ ٠١١١(«

 لين»و 5١5(«2 ⁄۳) ينالطسقلل .«يراسلا داشرإ)و ء(١۴ )٠١/ ينيعلل

 )٥/ ٤١(. يناكوشلل «راطوألا

 «فاصنإلا»و ء(١١ /۳) «عورفلا»و ء(1۲ /77) «ىواتفلا عومجم» :رظنا )۲)

.(€o /5( 
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 تقس ام «تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول» :لاقو فسأتو

 .«مکعم تللحألو .يدهلا

 دعب جحي ملو ءرشع ةنس يهو ««عادولا ةجح يف» :هلوقو

 نألو ءاهدعب جحي مل هنأل ؛عادولا ةجح تيمسو ءاهريغ ةرجهلا

 جحي ال هنأو «سانلا عيدوت ىلإ تاراشإ اهيف ةجحلا هذه يف هبطخ

 ءاّموي نينامثو ًاعضب الإ هعوجر دعب ثكمي ملو «ماعلا اذه دعب

 ةدحاولا ةجحلا هذه يف هنع ظفحو هلك ىلاعت هللا هافوت مث

 هظفح دقف هلعف لعف لكف «هيف عرشي امو جحلا لاوحأ عيمج

 ينع اوذخ» :لوقي ناكو «كلذ ىلع مهثح دقو ءو ةباحصلا

 . رصتخم كسنم نع ةرابع ثيدحلا اذهو ««ہککسانم

 . «ةفيلحلا يذ نم يدهلا قاسف .ىدهأو» :هلوقو

 يذ نم قاس يذلا ناكو «يدهلا قوس بابحتسا :هيف

 نم يده اهلك «هندب ةئم نميلا نم يلع هب ءاج يذلا عم ةفيلحلا

 اهلك كسانملا ضئاحلا يضقت :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 )۱۷۸١(« مقر ميعنتلا ةرمع :بابو )٠٠١١(« مقر تيبلاب فاوطلا الإ

 عضاومو )١71١4(« مقر ويب يبنلا ةجح :باب «جحلا :باتك يف ملسمو

 . رخأ

 موي ةبقعلا ةرمج يمر بابحتسا :باب «جحلا :باتك يف ملسم هجرخأ (0

 اوذخأتل» : ظفلب 5 هللادبع نب رباج ثيدح نم (۱۲۹۷) مقر اًبكار رحنلا

 . هذه يتجح دعب جحأ ال يلعل يردأ ال ينإف مككسانم

V1 



 اثالث لل هللا لوسر اهنم رحنف «مارحلا تيبلا ىلإ لك هللا لوسر
 يف لَكَو اهيقابو «فيرشلا هرمع ماوعأ ذدع ةفيرشلا هديب نيتسو
 . الع اهرحن

 «جحلاب لهآ مث ءةرمعلاب لهأف لي هللا لوسر أدبو» :هلوقو
 هنإ لب ءجحلا لاعفأ لعف مث «ةرمعلا لاعفأ لعف هنأ :هانعم سيل

 ءةيبلتلا لوأ يف كسنلا ركذ بحتسي هنإف ؛ةتيبلت يف اهركذب أدب

 كيبل :عتمتملا لوقيو ءاًجح كيبل :درفملا لوقيف ؛اهئانثأ يفو

 :لاقف جحلا مدق ولو ءاّجحو ةرمع كيبل :نراقلا لوقيو «ةرمع

 اًجحو ةرمع كيبل :هلوق نكلو «سأب الف ءةرمعو اًجح كيبل
 . "اهلك هلعف وهو « لضفأ

 ضعب نأ :يأ ؛خلإ .٠ . . عتمت نم سانلا نم ناكف» :هلوق

 قاس مهضعبو «جحلا درفأ مهضعبو «عتمت مهضعبو «نرق سانلا

 . سانلا رثكأ مهو ؛هقسي مل مهضعبو «ليلقلا مهو ؛ يدهلا

 ؛خلإ 2«. . .سانلل لاق ءب هللا لوسر مدق املف» :هلوقو

 مقر ؟لك يبنلا جح مك ءاج ام :باب «جحلا :باتك يف يذمرتلا هجرخأ )١(

 مقر ويي هللا لوسر ةجح :باب «كسانملا :باتك يف هجام نباو )۸١(«

(۷4*). 

 جحلاب نارقلاو دارفإلا يف :باب «جحلا :باتك يف ملسم هجرخأ ()

 )٠١١١( مقر هيدهو يب يبنلا لالهإ :باب )١177(. مقر «ةرمعلاو

 . اًجحو ةرمع كيبل :لوقي لك يبنلا تعمس» :لاق هه سنأ نع

 بك:



 ع

 ءاهل فوطيف ؛ةرمعب للحتي نأ يدهلا قسي مل نم رمأ هنأ :يأ

 دعب كلذب هرمأ مهضعبو «لحي مث ءرصقي وأ قلحيو ءاهل ىعسيو

 «كلذب هرمأ املف «مودقلل هفاوط ًالوأ ناكف «يعسلاو فاوطلا

 «لحو رصقو «ةرمعلل يعسلاو فاوطلا بلقناف ء[ة]رمعلا ىون

 اهلعف دق وهو «ةدابعلا نم غرف ام دعب هنإف ؛ملعلا بئارغ نم هذهو

 هل زاجو «بجاولا نع هتأزجأف «ةرمعلل اهاون «ةنسلا هجو ىلع

 إف ؟ مدقت امك  هبجوي مهضعبو «لضفأ اذه نإ لب «للحتلا

 .ةرمعب اوللحتي نأ مهيلع متحو هب مهرمأ ةي هللا لوسر

 «هجح يضقي ام دعب الإ لحي ال هنإف «يدهلا قاس نم امأو

 یه لي ی سور اف لو :ىلاعت لاق امك ؛هيده رحنيو

 «للحت نمو «ثيدحلا اذه يف هب حرص امكو «[197 :ةرقبلا]€ هلي

 ءاًبابحتسا  ةجحلا يذ نم نماثلا وهو - ةيورتلا موي جحلاب مرحي هنإف

 ءاشعلاو برغملاو ءرصعلاو رهظلا اهيف يلصيف «ىنم ىلإ جرخيو
 «ةفرع ىلإ راس «سمشلا تعلط اذإف , عساتلا مويلا نم رجفلاو

 «عساولا نميألا قيرطلا وهو «بض قيرط نم اهيتأي نأ بحتسيو

 عمج نوكي نأ بحتسيو ءاًبابحتسا رصعلاو رهظلا نيب اهب عمجيف

 مقر جحلاب دارفإلاو نارقإلاو عتمتلا باب «جحلا باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 روجي هنأو مارحإلا هوجو نایب باب ‹«جحلا باتك ىف ملسمو ,.(اهحكم)

 )١515(. مقر جحلا دارفإ
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 لعفيف «بكار ريغ وأ اًبكار فقيو «فوقولا تقو عستيل ؛ميدقت

 دنع فقي نأ لضفألاو «ةنرع نطب الإ فقوم ةفرع لكو

 وعديو «ةلبقلا لبقتسم هيدي نيب هلعجيف ؛ةمحرلا لبجو تارخصلا

 . ةرخآلاو ايندلا ريخ نم بحأ امب
 ؛نيمزأملا قيرط نم ةفلدزم ىلإ عفد «سمشلا تبرغ اذإف

 عمجي ءاشعلاو برغملا اهب ىلص ءاهلصو اذإف «نالبجلا امهو

 تيبي مث «هلحر طح لبق اهلعف بحتسيو «ريخأت عمج امهنيب

 اهيف حبصلا يلصيو ءديعلا ةليل يهو ؛ةليللا هذه ةفلدزم يف
 «دجسم هيلع يذلا لبجلا وهو ؛ مارحلا رعشملا يتأي مث «سلغب

 ةفلدزم لكو «ةرخالاو ايندلا ريخ نم بحأ امب هدنع وعديف
 . فقوم

 لبق يمرلاب أدب ءاهلصو اذإف «ىنم ىلإ عفد ءادج رفسأ اذإف

 عفري «تابقاعتم تايصح عبسب ةبقعلا ةرمج ىمرف «ءيش لك
 ءاش عضوم يأ نم رامجلا ىصح ذخأيو «ةاصح لك عم هدي

 هعم ناك نإ هيده رحن «ىمر اذإف «ىنم نم وأ ةفلدزم نم
 اذهو «ءاسنلا الإ ءيش لك هل لحو «سبل مث «قلح مث «يده

 «يمرلا :يه ةثالث نم نينثا لعفب لصحي وهف ؛لوألا للحتلا

 . فاوطلاو «قلحلاو

 ناك نإ جحلل ىعسيو «جحلل فوطيف «ةكم ىلإ ضيفي مث

 الكك



 هل لح دق مث «مودقلا فاوط عم ىعس نكي ملو «هريغ وأ اًعتمتم

 ءرشع دحأ ةليل اهب تيبيف ىنم ىلإ عجري مث «ءاسنلا ىتح ءيش لك
 .رخأت نإ رشع ثلاثلا ةليلو ءرشع يناثلا ةليلو

 ؛ىلوألاب أدبيف «ثالثلا تارمجلا لاوزلا دعب موي لك يمريو

 «تابقاعتم تايصح عبسب اهيمريف «فيخلا دجسم يلت يتلا يهو

 «هراسی نع ىنمو «همادق اهلعجيو «ةاصح لك عم ربكيو هيدي عفري

 هيدي عفرو «ًاليلق مدقت وأ رخأت ءاهنم غرف اذإف «هنيمي نع ةكمو

 ٌلقو «هنيمي نع اهلعجي نكل ءاهلثم ىطسولا مث ءًاليوط وعدي

 ةرمج ىلإ بهذي مث «تارمجلا دنع مويلا سانلا نم وعدي نم

 تيبلاو «هنيمي نع ىنمو «همادق اهلعجيو «كلذك اهيمريف «ةبقعلا

 .اهدنع فقي الو «يتأي امك هراسي نع

 لبق رشع يناثلا مويلا يف ىنم نم جرخ «لجعت نمو

 صخري الو ءدغلا نم يمرلاو تيبملا همزليف ءالإو «بورغلا

 ةاعرو مزمز ةاقس الإ ىنم يلايل ىنم يف تيبملا كرت يف دحأل
 نراقلاو عتمتملا مزليو «مد هيلعف ءمهريغ هكرت نمو «لبولا

 عجر اذإ ةعبسو «جحلا يف مايأ ةثالث ماص «دجي مل نمف «يده

 . ملعأ هللاو ءهلهأ ىلإ
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 ثلاثا تيدا
1 -ٍ 

 !هللا َلوُسَر اي : ْثَلاَق اَهَنأ : هي )۲

 :لاقف ؟َكِتَرْمَع ْنِم َتْنَأ لت ْمَلَو ِقَرْمُعل َّنِم اوُلَح سالا نش ام

 هل

 عتمتلا :باب < .جحلا : باتك يف يراخبلا هج رخأ : ثيدحلا جيرخت «* )١(

 يف ملسمو «رخأ عضاومو )١591(. مقر .جحلاب دارفإلاو نارقإلاو

 جاحلا للحت تقو يف الإ للحتي ال نراقلا نأ نايب :باب «جحلا :باتك

 «راكذتسالا»و ١59(« /7) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم «

 ؛(5١7 /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(١١۳ /5) ربلا دبع نبال

 5١١(, ⁄۸) يوونلل «ملسم حرشا»و 0704 /7) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و .«(075 /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشالو

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(7559 /”7) نقلملا نبال «ماكحألا

 حرط»و ۲٠۳(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و )0/ ٠٠١١(«

 57١(« /۳) رجح نبال «يرابلا حتفاو )٥/ ۴١(« يقارعلل «بيرثتلا

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ۲١۱(« /9) :ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 .(57 )٥/ يناكوشلل «راطوألا لين»و )۳/ ١177(«

VA 



 نأش ام هللا لوسر اي :تلاق اهنأ» : ةصفح ثيدح يف هلوق

 .يدهلا قسي مل مهرثكأ نأل ؛خلإ «. . .ةرمعلا نم اولح سانلا

 ءاوعسي وأ اوفوطيو «ةرمع اهولعجي نأ ايب هللا لوسر مهرمأف

 .اولحيو ءاورصقي وأ اوقلحيو

 لحي ال هنأب ملاعو دعتسم هنأ :يأ ؛«يسأر تدبل ينإ» : هلوقو

 ىلإ انايحآو «نذألا ةمحش ىلإ ًانايحأ 4 هسأر ناكو ءديعلا موي الإ

 الثل ؛هوحن وأ غمصب امإ هديبلتو «ًاليلق لزني ًانايحأو .فتكلا

 .اهب هلجري ال يتلا ةدملا هذه يف رابغلا هلخديو ثعشتي

 لحل هالولو «يدهلا قاس هنأ : يأ ؛«يبده تدلقو» : هلوقو

e 

 . ةنيدملا يف يهو ةشئاع نينمؤملا مأ اهتلتف يدهلا دئالقو

 . يدهلا ديلقت ةيعورشم :هيفو

 وأ «لاعن عطق امإ ؛ةداعلا فالخ ىلع ءيشب نوكي هديلقتو

 :يدهلا عيمجل ماع وهو «كلذ وحنو ءرجش ءاحل وأ «نش

 .منغلاو ءرقبلاو «لبإلا

 ءاهريغ نم دلجأ اهنأل ؛لبإلل صاخ هنإف ءراعشإلا امأو

 راهظإ هنأل ؛ةنس وهف « ناويحلل ميلأت هيف ناك نإو وهو

 “هطشبي مث ءاهمانس ةحفص فتني نأ وه :راعشإلاو «هللا رئاعشل

 )١( هعَّرَتو هعّلف :ًأطْشَك هَطْشْكَي ريعبلا نع دلجلا طشكو «هطشكي :ىنعمب =

۷1۹ 



 يده هنأ ملعْيل :كلذ يف ةمكحلاو «هكرتي مث «مدلا ليسي ىتح

 نم وهو «ةيلهاجلا لهأ ىتح .يدهلا نومظعي اوناكو «مرتحيف

 .ةريخألا ةنمزألا هذه ىف سانلا هرجه نكلو «ةميظعلا هللا رئاعش

 .(۳۸۷ /۷) «ناسللا» : عجار .هنع و خ2

 اا



0 022 ZEUS 

 يف ٌةمنملا ترن : لاق ءٍنْيَّصَح نب ن ناَرْمِع نع - (۲۲۷)

 مرحب نآرق ة لز کک ہلا ِلوسَر عَم اهانلعفو ىلا باتك

 رمو «- جلا َةعتم ةعتم : ينعي ذو د  ةعتمل َةَيأ

 حلا منم ةبآ ست ةا نم

 َمَنَمَت نّه :باب «ريسفتلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 .(1715) مقر «[195 : : ةرقبلا]© ورمل

 هنأ :يديمحلا ىكح ٤١۳(: /۳) «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا لاق (؟)

 . :لاقي :يراخبلا لاق «نارمع نع «ءاجر يبأ ةياور يف يراخبلا يف عقو
 نم ءيش يف اهرأ ملو . نيصح نب نارمع هانع يذلا لجرلا : يأ ؛رمع هنإ

 يراخبلا نع يليعامسإلا هلقن نكل «يراخبلا نم انل تلصتا يتلا قرطلا
 «يوونلاو «يبطرقلا مزج اذهبو «كلذ يف يديمحلا ةدمع وهف .كلذك

 .امهريغو

۷۷1 



 و

 . تام ىَّبَح اَهْنَع لكي هللا ل وسر

 .©ئاَنْعَمِب : اَمُهْلَو

 « . . .ةعتملا ةيآ تلزنأ» : نيصح نب نارمع ثيدح يف هلوق

 «عامجإلاو ةنسلاو باتكلا :يهو ؛ةثالثلا لوصألا ركذ :خلإ

 «باتكلا يف تعرش اهنأ :يأ ؛رمألا هب تبثي ام غلبأ اذهو

 . ةي هللا لوسر عم ةباحصلا لعفو «ةنسلاو

)۱( 

(۲( 

 ‹«اهخسنت ةيآ لزنت ملو» : لاقف ‹خسنلا ءاعدا نم زرتحا مث

 رمألاو مارحإلا نم للحتلا خسن يف : باب ‹«جحلا : باتك يف ملسم هجرخأ

 .(۱۷۲ /11775) مقر «مامتلاب

 ملسمو )۱٤۹١(« مقر «عتمتلا :باب «جحلا : باتك يف يراخبلا هج رخأ

 مقر «مامتلاب رمألاو مارحإلا نم للحتلا خسن يف :باب «جحلا :باتك يف
 «نارمع نع «فرطم نع «ةداتق نع مامه قيرط نم 7 17١(«

 هيأرب لجر لاق «نآرقلا لزتف لإ لوسرلا دهع ىلع انعتمت» :ظفلب «هب
 . «هللا ءاش ام

 «(۲۹۹ /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ٠٠١(« /۸) يوونلل «ملسم حرش»و 75٠0(. /۳) يبطرقلل 'مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 08(«2 /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشالو

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(757 /7) نقلملا نبال «ماكحألا

 حتف»و 5١5(«. :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و )/ ٠۲۸(.

 ۲۰٤(‹ /9) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و :(477 /) رجح نبال «يرابلا

 .( 5/6 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و

VV 



 نكلو ‹خسني مث مكحلا عرشي دق هنإف ؟«تام ىتح اهنع هني ملو

 . خسني مل مكحلا اذه

 - هللا همحر  يراخبلا هرسف «خلإ 2. . . لجر لاقف» :هلوقو

 زوجت ال اهنأ اداقتعا اهنع هني مل رمع نأ ملعيلو «رمع [هلنأب

 هنأل ؛داهتجاو هنم داشرإ اذه امنإو «لوسرلا رمأل ةضراعم الو

 ريغ ةنسلا يف نورمتعي الو «ةرمعلا هذه ىلع نولكتي سانلا ىأر

 اًرومعم تيبلا لازي ال نأ 4 دارأف ءجحلا عم يتلا ةرمعلا

 ىلع لاكتالا مدع ىلإ هنم داشرإ اذهو «نيرمتعملاو جاجحلاب

 يف دابعلا حلاصمب ملعأ عراشلا نكلو «جحلا عم لعفت يتلا ةرمعلا

 امك زهجت ةليوط ةنمزأ نم اذحأ عمسن ملو «ناکمو نامز لك

 .اهريغ لغش هل سيلو «طقف ةرمعلل تيبلا دصقو «جحلل زهجتي

 ال0110
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 وهو ءاهريغو ماعنألا ةميهب نم مرحلل ىدهي ام :يدهلا

 .نيعم تقو هل سيلو «ماعنألا ةميهب نم ناك ام هلضفأو «ةنس

 "كاا رب وى 4

 لول ثيدحا

 داق تلتف :ْتَلاَق  اَهْنَع للا يضر  َةَضِئاَع ْنَع 1( ؟0)
 و e د ر اا رو ها 3 5
 ثعَب مث ءاهتدلق وأ ءاهدلقو وك يبل اًهَرَعشأ مث ديل ّيببنلا يده

 . الج هَل ناك ٌءْيَش هْيلَع َمُرَح اَمَف ءةتيِدَملاب ماَقَأَو ءِتْيَبلا ىلإ اھب

 رعشأ نم :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جبيرخت * )١(

 ءندبلا راعشإ :بابو )١٠١9(« مقر ءمرحأ مث «ةفيلحلا يذب دلقو

 ىلإ يدهلا ثعب بابحتسا :باب «جحلا :باتك يف ملسمو «(1717)مقر

 هللا يضر - ةشئاع نع ء(١۳۲٠) مقر ءهسفنب باهذلا ديري ال نمل مرحلا

 .هب «۔اهنع

 حرشاو ٠٠١(. /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 5١(( /7) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو 2.07١ /9) يوونلل «ملسم

 = يف ةدعلا»و 77١(« /7) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 الاه



 . لَك هللا لوسر يده دئالق تلتف» : ةشئاع ثيدح يف هلوق

 امك  نوكيو «هديلقت ةيعورشمو «يدهلا ةيعورشم :هيف
 وأ «برق ناذآ وأ «لاعن '”ثورشك ؛داتعملل ةفلاخم ةدالقب  مدقت

 .ماعنألا ةميهب عيمجل ماع وهو «هوحنو رجش ءاحل وأ «دولج عطق

 هنأ مدقتو «لبولاب صاخ وهو «راعشإلا ةيعورشم :هيفو

 نإو وهو «مدلا ليسي ىتح هطيشبتو مانسلا يبناج دحأ رعش ةلازإ
 . حلاصملا نم هيف امل ؛ عورشم هنإف «- ميلأت هيف ناك

 «مرتحيف «يده هنأ ملعيل :ديلقتلاو راعشإلا يف ةمكحلاو

 .راعشلا اذه راهظإلو

 مل هدلبب اًميقم يدهملا ناك ولو «يدهلا عرشي هنأ :هيفو

 ببسب مارحإلا تاروظحم نم ءيش هيلع مرحي ال هنأ :هيفو
 «مارحإلا دوجو ىلع ةبترم تاروظحملا نإف ؛مرحي مل اذإ يدهلا

 ءمرحملا ىلع مرحي ام لك يدهملا ىلع مرحي هنأ :ذاش لوق هيفو
 .هدلبب اًميقم ناك ولو

 يقارعلل «بيرثتلا حرط»و ٠٠٠١(« /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش =

 «يراقلا ةدمع»و ٥٤٤(« /7) رجح نبال «يرابلا حتف»و )6/ ١54(.

 لين»و 5١8(« /۳) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و .(۳۹ )٠١/ ينيعلل

 .(187 /5) يناكوشلل «راطوألا

 .لاعنلا نم أرتها ام ىلع قلطت ()
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 . ثيدحلا حيرص وهو ,20روهمجلا هيلع ام : حيحصلاو

 هللاو ءةيلاملا تادابعلاك يدهلا ىف ليكوتلا زاوج : هيفو

 . ملعأ
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 «عومجملا» .غ(7١5 )١/ «ةنودملا» ١5٠(. /5) «حطوسبملا» :عجار (۱)

 .(557 257١ /۲) «ىهنلا يلوأ بلاطم» .(۳۱
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 ىَدْهَأ :ْتَلاَق «- اَهْنَع هللا ىضر - ةشئاع ْنَع - (۲۲۵
 )0( 2 ا فاك ھه هَ

 . امنغ ةَّرَم هب ّىبنلا

(00 

 . «امنغ ةرم هلل هللا لوسر ىدهأ» : ةشئاع ثيدح ىف هلوق

 . يدهلا ةيعورشم : هيف

 «منغلا ديلقت :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت *

 ثعب بابحتسا :باب «جحلا :باتك يف ملسمو )1715-١5١5(« مقر

 20751 504 /۱۳۲۱) مقر «هسفنب باهذلا ديري ال نمل مرحلا ىلإ يدهلا

 .هب «-اهنع هللا يضر ةشئاع نع «دوسألا قيرط نم
 )٤/ 1٠1(« ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(۷۲ /4) يوونلل «ملسم حرش»و ٠١(. /۳) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 425١ /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١۲۷ /7) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و ٥٤١(« /۳) رجح نبال «يرابلا حتفاو )۱۰۳۱ /۲)

 لين»و 5١١(« /۳) ينالطسقلل :«يراسلا داشرإ»و «(57؟ )٠١/ ينيعلل

 .(۱۸۳ /0) يناكوشلل «راطوألا

VA 



 اذه يفف ؛ماعنألا ةميهب عيمج نم يب هللا لوسر ىدهأ دقو

 هئاسن نع ىدهأ هنأ :رخآ ثيدح يفو ءاّمنغ ىدهأ هنأ : ثيدحلا

 اهنأل ؛لضفأ لبإلا نكلو «تارم ةدع لبإلا ىدهأو «“"اًرقب

 هتجح يف ب اهراتخا دقو ءاعفن مظعأو ءاّمحل رثكأو «ىلغأ
 . عادولا ةجح ةميظعلا

 نكلو «كلذ وحنو مهاردلاو ماعطلا ءادهإ عرشي كلذكو

 . راعشلا راهظإ نم هيف امل ؛لضفأ ماعنألا ةميهب

 مقر ؟ضيحلا ءدب ناك فيك :باب «ضيحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 روجي هنأو «مارحإلا هوجو نایب : باب ‹«جحلا : باتک يف ملسمو ‹(۹)

 )۱١١١(. مقر جحلا دارفإ

 فحل



 ۴ 52 8 ر ف 2 52 8 د عب ص

 ا اق !ةندب اهنإ :ل ا :َلاَقَف 0 0

 . هل بلا ریاسي اهبكار هتي هتیآرف

 ت

 : وأ !كلْبَو َكَلْبَو ءاهنکرا» : ةثلاثلا وأ ةيناثلا يف لاق : ٍةياور يفو

 .©20!َكَحْبَو

 «لعتلا ديلقت :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 نع «ةمركع نع «ريثك يبأ نب ىيحي قيرط نم «هل ظفللاو )١519(« مقر

 .ةتسلا رئاس نع هب ادرفتم «هب «ةريره يبأ
 )٠١٠٤(« مقر «ندبلا بوكر :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 ةندبلا بوكر زاوج :باب «جحلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو
 نع «دانزلا يبأ قيرط نم ء(١۳۷ /۱۳۲۲) مقر ءاهيلإ جاتحا نمل ةادهملا

 .هب «ةريره يبأ نع «جرعألا

 نم تعقو امنإو «ه# ةريره يبأ ثيدح يف «كحيو وأ» :ةملك عقت ملو

 ءاياصولا :باتك يف ء(۳٠٠۲) مقر يراخبلا هجرخأ امك 4ه سنأ ثيدح

 ‹جحلا :باتك يف ء(١١4) يذمرتلاو ؟هفقوب فقاولا عفتني له :باب

 = . ةندبلا بوكر يف ءاج ام : باب

 اك



 قوسي ًالجر ىأر ب يبنلا نأ» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوق
 . يده : يأ ؛«ةندب اهنإ :لاق ءاهبكرا :لاق» ءاّيده : يأ ؛«ةندب

 .هرهظ ىلإ هبحاص جاتحا اذإ هنأو «يدهلا ةيعورشم :هيف

 . فورعملاب هبلَح ءهِبْلَح ىلإ جاتحا اذإ كلذكو «فورعملاب هبكر
 عم امأو ءاهبوكر ىلع ثح اذه :«كحبيو وأ كليو» :هلوقو

 زوجي ال كلذكو ءاهبوكر زوجي الف ءاهبوكر ىلإ ةجاحلا مدع

 .اهرضي ثيحب اهلقثي الف «فورعملا ىلع ةدايزلا

 «راكذتسالا»و ء(66١ /) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم # =

 ء(۹١۱۳ /5) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و 714٠(« /5) ربلا دبع نبال

 يبطرقلل «مهفملا»و 5٠١(«. /54) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 (ماكحألا ةدمع حرش»و «(7 /4) يوونلل «ملسم حرش»و «(577 /۳)

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و .(57 -/7) قيقد نبال

 حتف)و 22٠١77 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(778 /5)

 YA)» / ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ٥۳۷(. /۳) رجح نبال «يرابلا

 يناكوشلل «راطوألا لين»و ۲۲١(. /) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و

.(AA /0) 
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 عازار

eب بتلا يترَمَأ : َلاَق ءب بلاط يب نب َّيِلَع ْنَع -  

 ءاّمِتَلِجَأَو ءاَهدولُجَو اهيخلب ق قدم َّدَّصَتَأ ناو هندي ىَلَع موق

 .©«َنِدْنِع نم ِهبطْمَن نحنا 0

 لالجلا :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* (۱)

 :باب «جحلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )۱٦۲١(« مقر «ندبلل

 ءهل ظفللاو )١711(« مقر ءاهلالجو اهدولجو يدهلا موحلب ةقدصلا يف

 .(۱۳۱۷) مقرو

 لامكإ»و ء(۸١٠ /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 5١6(( /۳) يبطرقلل «مهفملا»و «(۳۹۸ /5) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و ٦٤(« /9) يوونلل «ملسم حرشاو

 ء(١۲۸ /5) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(56 /۳)

 «يرابلا حتفاو ٠٠١١١(« /۲) راطعلا نبال: «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 )٠١/ ٥١(‹ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ٠٥٥١(« /”) رجح نبال

 يناكوشلل :«راطوألا لين»و ء(١۲۲ /7) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و

 .(۲۰ /ه)
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 ىلع موقأ نأ هلك هللا لوسر ينرمأ» :يلع ثيدح يف هلوق

 . خلإ «هندب

 قاس يذلاو «نميلا نم يلع هب ءاج يذلا يدهلا نأ مدقت

 ثالث ةميركلا هديب لو هللا لوسر رحنو «ةندب ةئم هعم ل هللا لوسر

 دقو ءهصاوخ نم هنأل ؛ هو اًيلع اهيقاب رحن يف لكوو «نيتسو

 . ةكرش هيف هلو «نميلا نم يدهلاب ءاج

 :دئاوف ةدع ثيدحلا اذه يفو

 . يدهلا ةيعورشم :اهنم

 ءاهرحن يف اًيلع لكو دقف ؛هرحن يف ليكوتلا زاوج :اهنمو
 . طقف رحنلا الإ لوتي مل وهف ءاهمحل عطقيو ءاهخلسي رازج هعمو

 .ةيندبو «ةيلام :نامسق تادابعلاو

 «تارافكلاو «حبذلاو «ةاكزلاك ؛اهيف ليكوتلا زوجي : ةيلاملا

 .اهريغو

 مايصلاو ةالصلاك ؛اهيف ليكوتلا زوجي ال .ةضحم :ةيندبلا

 .امهوحنو

 متت الو ءوه اهلعفي نأ دوصقملا ةيندبلا نأ :امهنيب قرفلاو

 اهجارخإ درجم دوصقملاف «ةيلاملا امأو .ءوه هلعفب الإ ةحلصملا

 .اهلعفو

 .هرثكأ وأ «ةيحضألاو يدهلا محلب ةقدصلا ةيعورشم : هيفو

VAY 



 :نامسق حبذي امو

 «ينغلل هعفد زوجي الو «هنم عافتنالا اهبحاصل زوجي ال : مسق

 لعفل مرحلا وأ مارحإلا يف بجو امو ءروذنلاو «تارافكلا :وهو

 ؛ ةيدفلا عاونأ عيمجو «ديصلا ءازجك كلذو ؛بجاو كرت وأ روظحم

 . هيلع تبجو نم اهيف عفتني الف «ةرافك اهنأل

 ءاهنم لكألا اهبحاصل زوجيو ءاهنم ةقدصلا بجي :مسقو

 يدهو «ةقيقعلاو «ةيحضألا يهو ؛ةيده ينغلل اهنم عفدلا زوجيو

 .بحتسملا يدهلاو «نارقلاو عتمتلا

 قدصتيو ءاًثلث يدهيو ءاثلث لكأي نأ نسيو :“”ءاهقفلا لاق

 :اهرتكأي قديضتي نأو «ةحاتتلاو ةحكلاضملل زظنلا جالا كلك

 فيخ اذإ :يهو ؛ةلأسم يدهلا نم لكألا زاوج نم ىنثتسيو

 «سانلل هكرتيو «هحبذي هنإف ءهلحم غلبي نأ لبق يدهلا فلت

 لهأ : يأ ؛هتقفر نم دحأ الو ءوه ال ءائيش هنم لوانتي نأ زوجي الو

 . هظفح يف طيرفتلا يف ةمهتلل اعفد ؛هتربخ

 ىتح ءاهنم ءيش عابي ال هنأ :ثيدحلا اذه يف دئاوفلا نمو

 .هب عفتني وأ «هب قدصتيف .لكؤي [ال] يذلا دلجلا

 حرشا )١/ ۲۷١(« ورسخ النمل «ماكحألا ررغ حرش ماكحلا ررد» :عجار (۱)

 . 0717 /7) «عانقلا فاشك» «(۳۹۲ /۸) «عومجملا» ء(۳۹ /۳) «يشرخلا
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 ؛اهوحنو ةلجألا ىتح ءاهب قلعتي ام عيمجب قدصتي هنأ :اهنمو
 . هنم ءيش يف عوجرلا هل زوجي ال ىلاعت هلل ناسنإلا هجرخأ ام نأل

 الف ءاهنم اهضعب الو هترجأ اهرزاج يطعي ال هنأ :اهنمو
 نم ائيش هؤاطعإ زوجي ال ؛غابدلا هلثمو ءاّدبأ اهنم ءيش نع ضواعي
 ؛اهب ةلدابملا زوجي الو «سانلا ضعب لعفي امك اهغبد نع دولجلا

 نظيو ءدلجلاب لدابي مويلا سانلا ضعبو «ةضواعملا نم عون اهنأل

 ةليح كلذل ذختي مهضعبو «عيب هنأل ؛زوجي ال وهو ءزئاج كلذ نأ

 اذهو «يتيحض دلج كل يدهأو «كتيحض دلج يل ٍدهأ :لوقيف

 .زوجي ال

¥ ¥ 
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 2 و ىو 50 و 0 و 3 ا

 ىلع ىتأ َرّمع َنْبا تبار : لاق ءريبج ِنْب دايز نع - (۲

 ةنس «ةَدّيقُم اًماَيِق اهثعبا :لاقف ءاَهّرَحتف ةتندب خانأ دقو ٍلَجَر e ۰ ے9 2 0 7 و ي aK ل07 2
 ر 1 ٠ ٠

 . وِ ا
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 ىلع ىتأ رمع نبا تيأر» :ريبج نب دايز ثيدح يف هلوق
 .خلإ 2. . .لجر

 لبإلا رحن :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت * )١(

 اًمايق ندبلا رحن :باب «جحلا :باتك يف ملسمو )١771(«2 مقر «ةديقم

 .(1770) مقر «ةديقم

 )٤/ 5٠8(( ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ؛(54 /9) يوونلل «ملسم حرش»و 57٠١(. /7) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 2057 /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(۲۹۲ /) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و ٠٥٥١(. /۳) رجح نبال «يرابلا حتفاو )5/ ٠٠١١(.

 لين»و ۲٠٠(. /۳) ينالطسقلل :«يراسلا داشرإ»و )٠١/ ٠١(« ينيعلل

 ۲٠۳(. /5) يناكوشلل «راطوألا

VA" 



 نم اهريغ امأو «ةبقرلا لصأ عم يأ ؛اًرحن رحنت لبإلا نأ : هيف

 . سأرلا يلي امم ةبقرلا ىلعأ عم اًحبذ حبذيف تاناويحلا

 : ىلاعت لاق اذهلو «ةديقم ةمئاق لبإلا رحن ةنسلا نأ :هيفو

 : يأ ؟[0+ : جحلا]© اوج تب ادق فآوص اہل هل نأ أورذافل

 مل سانلا نأل ؛قشي نآلاو «ةيآلا + :جحلا]* اّن اوكف «تطقس

 ءرازجلا قذح عم اصوصخ ؛هدايتعا عم ٌريسي وهف ءالإو «هوداتعي

 .اهمد فوزنو اهتومل ٌعرسأ ةلاحلا هذه يف اهرحنو «ةلآلا ةَّدِجو

 .ةنسلا اذه ءاهريغ عجضيو «اًبابحتسا ةلبقلا اهرحنب لبقتسيو

 ىرجم وهو ؛موقلحلا عطقيو «يمسي نأ :وهف «بجاولا امأو

 عم امهعطق اذإف «بارشلاو ماعطلا ىرجم [و] ؛ءيرملاو «سفنلا

 رودقملا اذه «حوبذملا لح «ةبقرلا طسو وأ «حبذملاو رحنملا

 . هيلع

 يذلا دراشلا ريعبلاو «ءاوهلا يف ريطلاك ؛هيلع رودقملا ريغ امأو

 . هنلب نم رسبت عضوم يأ يف هتاكذف «هيلع ردقي ال

1000 
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 «دكأتم هنأو «هبابحتسا يف فالخ الف «مارحإلل لسغلا امأ

 .ءاسفنلاو «ضئاحلاك ؛لاستغالل ًالهأ سيل نم هب رمأ اذهلو

 لسغي ال هنأ :ذاش فالخ هيفف «هسأر مرحملا لسغ امأو

 .هوحنو يدرلا رعشلا طوقس ةنظم هنأل ؛هسأر

 «ءيش هرعش نم طقس ولو «هب سأب ال هنأ :حیحصلاو

 ؛دمعتي مل ام هب سأب ال بيطلاك رفظلاو رعشلا ةلازإ نأ : حيحصلاف

 . هيلع ءيش الف ءًالهاج وأ اًيسان هلازأ ولف «هفرتلا نم هنأل

 ولو «ةيدفلا هيفف ءديصلل لتقب قحليف «فالتإ هنإ :ليقو
 . "”بهذملا نم روهشملا اذهو ءاّيسان وأ ًالهاج هلازأ

 .لوألا : حيحصلاو

 )١( «ىهنلا يلوأ بلاطم» «(7577 /۳) «ريبكلا حرشلا» :عجار )۲/ 07705 .
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 هى

 لوألا تیر 0

 «ِساّبَع ن ِاَدْبَع نأ :ِنْيتُح ِنْب شايع ْنَع - (1)

 لسْغَي : سابع ْنْبا َلاَقَف «ِءاَوْبَألا انزتخلا ةف نل دوَشسْلاَو

 :َلاَق ءُهَسْأَر مرخملا لسْغَي ال :ُرَوْسِملا َلاَقَو يار ْمِرْحَملا

 َنْيب ُلِسَتْعَي ُهَتَدَجَوَف ءّيراصنألا َبوُيَأ يبأ ىلإ سابع ْنْب اًبع ا يِنلَسْرَأف

 ؟اَذَه ْنَم :َلاَقَف هيلع ُتْمَلَسَق بتي ُرَتْسُي وهو ءِنْيِنْرَقلا

 : كلاسي ٠ سابع ُنْبا َكْيَلِإ يَلَسْرَأ يح بح نب هللاَدْبَع ُدِبَع اأ :ُثلقت

 - َبوُيَأ وُب م ر ؟ٌمِرْحُم وهو ُهَسأَر لغت 7 ُلوُسَر ناك فيك

 سس رو -

 ُبْصَي ِناَسْنإل َلاَق مث ُهُسأَر ىلإ اَدَب ىح ًاَطْأَطَف ءِبْؤَنلا ىلع دَ

 هْيَدَيِب صآر لوح ةأر ىلع تصف ضا : ءاملا هيلع

 . عف هلك هنأر اذكه : لاق مث بدو اَمهب َنَبْقأَ

 .ديصلا ءازجو راصحإلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جبرخت * )١(

 ‹«جحلا : باتک یف ملسمو 1/5 مقر «مرحملل لاستغالا : باب

 )١١١5(. مقر «هسأرو هندب مرحملا لسغ زاوج : باب

۹۰ 



 . دب َكيِراَمَأ ل : : سابع ِنْبإل ُرَوْسِملا َلاَقَف : ةياَور يِفَو

 نب روسملاو سابع نبا نأ» : نينح نب هللادبع ثيدح يف هلوق

 نم وهو ؛ءاوبألاب ىمسملا نيضوحلاب : يأ ؛ «ءاوبألاب افلتخا ةمرخم

 (ةروقمم نالا لا عضوملا وهو «نادو برق ةفحجلا ءارو

 لسغي :سابع نبا لاقف «نسلا يبراقتم سابع نباو روسملا ناكو

 طوقس فوخ :ىأ ؛هسأر لسغي ال :روسملا لاقو «هسآر مرحملا

 .هرعش نم ءيش

 : يأ ؛«يراصنألا بويأ يبأ ىلإ سابع نبا ينلسرأف» :هلوق

 ينب نم لوسرلا لاوخأ ني وهو هيلع ىفخت ال هنأل ؛هلأسيل

 نمف «ةنيدملا ىلإ رجاه امل لوسرلا هيلع لزن يذلا وهو «راجنلا
 نيب لستغي هتدجوف :لاق «لستغي هدجو هنأ ةبيجعلا ةفداصملا

 ةماقلا :امهو «نينرقلا فلؤملا رسف «بوثب رتتسم وهو «نينرقلا

 «هسأرو هندب مرحملا لسغ زاوج :باب «جحلا :باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 )١1١١6(. مقر

 ء(١۱۸ /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و «(5 /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 يوونلل «ملسم حرش»و ء(۲۹۱ /7) يبطرقلل «مهفملا»و «(۹ /5)

 مالعإلا»و 1۸(٠ /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )۸/ ٠١١(«

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(۲۹۷ /7) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 ةدمعاو 05(2 /5) رجح نبال «يرابلا حتفاو ٠٠١۹(« /۲) راطعلا نبال

 ء(۳١۴ /۳) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )۱١/ ۲١١(. ينيعلل «يراقلا

 ش .(۷۹ )٥/ يناكوشلل «راطوألا لين»و
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 ناك فيك :كلأسي سابع نبا كيلإ ينلسرأ» :هلوق
 ؛ ك5 هلاؤس نسح رظنا ؟؟مرحم وهو هسأر لسغي هَ هللا لوسر

 نئمطي مل نكلو «مرحم وهو هسأر لسغي هَ هنأ نقيت دق هنإف
 دق سابع نبا ناك املف «كش كلذ ىف هدنع ناكو ءرّوْسِملا رطاخ

 : هلأسي نأ هرمأي مل «بويآ وبأ كلذب هربخأ يذلا لعلو «كلذ نقيت
 هلأسي نأ هرمأ لب ؟مرحم وهو هسأر لسغي هلك هللا لوسر ناك له
 نئمطيو «هسأر لسغي هنأب ملعلا لصحيف «هسأر لسغ ةيفيك نع

 . كلذ ةيفيكب ملعلا ةدايز مهل لصحيو ءروسملا كلذل

 وه يذلا : يأ ؛«بوثلا ىلع هدي بويأ وبأ عضوف» : هلوق

 .غلبأ نوكيف «لعفلاب ميلعتلا لصحيل : يأ ؛ «هأطأطف» هب رتتسم

 :سابع نبال روسملا لاقف» ءامهربخأف عجر «كلذب ملع املف
 يف ثحبلا امهنيب نوكيو ءهيرامي اًمئاد هنأل : يأ ؛ «اَدبأ كيرامأ ال

 ةدايز نم سابع نبا عم ام ىأر املف «فالتخالاو ملعلا لئاسم

 . اًدبأ ءيش يف فلاخي ال هنأ مزتلا «ملعلا

 .هسأر مرحملا لسغي نأ سأب ال هنأ : هيفف

 «ملعلا لئاسم يف ثحبلا ملعلا ةبلطو ءاملعلل يغبني هنأ : هيفو

 ملعأ وه نم اولأس «ةلأسم ىلع اوقفتي مل اذإف «مهنيب اميف ركاذتلاو

 نم لمهي ام ردقب .ةمألا ايحتو «ملعلا كردي كلذب نإف ؛ مهنم اهب

 ءايندلاو نيدلا ريخ اهتوفيو «ةمألا طحنت ءملعتلا كرتيو «ملعلا

 . ملعلاب الإ زع الو فرش الو ةايح الف
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 ملال اا ب لو

 ةمئألا : مهنمو  روهمجلا بهذمف ؛ كلذ يف ءاملعلا فلتخا

 هللا رمأ دقو «جحلا لاطبإ هنأل :اولاق ؛"”زوجي ال كلذ نأ : ةثالثلا

 . همامتإب ىلاعت

 . "”يدهلا 6 نمل عورشم هنإ : دمحأ مامإلا لاقو

 لب «ةضافتسالا دح تغلب ىتح ثيداحألا كلذب ترثاكت دقو

 خسفلا نم عنمي نم دنع سيلو «رتاوتلا دح تغلب :مهضعب لاق

 صاخ كلذ نإ :مهلوق مهدنع ام ةلمجو «اهمواقت ةجح

 هبش هذه لکو «خوسنم اذه نإ :مهضعب لوق كلذكو «ةباحصلاب

 .ةحيرصلا ةحيحصلا صوصنلا مواقت ال

 مكحلا نأ :لصألا نإف «ةباحصلاب صاخ كلذ نإ : مهلوق امأ

 صن دري مل ام ةمألا عيمجل [ماع] هنإف «ةباحصلا ضعبل درو اذإ

 ىنسأ» :(75717 )١/ «دهتجملا ةيادب» ء(١٠۳ /۲) «قئارلا رحبلا» :عجار )١(

 ١59(. /5) «جاتحملا ةفحت ىلع يناورشلا ةيشاح» «(557 )١/ «بلاطملا

 ١١١(. /۳) «عدبملا» ,.(09 :ص) «يقرخلا رصتخم» :عجار (۲)
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 اذإ فيكف «مدقتملا راين نب ةدرب يبأ ثيدح يف امك ؛صوصخلاب

 فيكف «ةمألا عيمجل اًرئاج نوكي هنإف ؛مهلك ةباحصلل هزاوج درو

 ملع امل صوصخلاب ةلأسملا هذه نع هلوسر لأس نم هللا ضيق دقو

 مهرمأ امل هنإف ؛صوصخلا وأ خسنلا دحأ كلذ دعب يعديس هنأ

 : ىمشعجلا كلام نب ةقارس هل لاق «ةرمع اهولعجي نأ لوسرلا

 صن اذهو ,2)(ديألل لب» : لاق ؟ديألل مأ ءاذه انماعلأ !هللا لوسراي

 . ليوأتلا لبقي ال حيرص

 ليلد ال ىوعد اًضيأ هذهف ‹ خوسنم هنإ :لوقي نم لوق امأو

 ىنأو «صوصنلا هذهل ضقانم صن دوجوب الإ لبقت ال اهنإف ؛اهيلع

 ءرخأتم كلذ نأو ءامهخيرات ملعي نأ :اضيأ طرتشيو ؟كلذ مهل

 امل لك لاق دقو اوسم نوكي نأ وأ «كلذ دجوي نأ لاحمو

 دقو «خسني فيكف «ادبألل لب» :لاق ؟دبألل مأ اذه انماعلأ : لئس

 ؟دبألل هنأ ربخأ

 الطب الو# :لاق ىلاعت هللا نإ :لوقي نم لوق امأو

 لاطبإ ةرمعلا ىلإ هخسفو «جحلا مامتإب رمأو «[7+ :دمحم]€ ْيَلَسعَ

 رمأ يذلا وه © يلع اولطب الو# : هيلع لزنأ يذلا نإ :لوقنف «هل

 )۱۷۸١(« مقر «ميعنتلا ةرمع :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 دارفإ زوجي هنأو «مارحإلا هوجو نايب : باب ‹«جحلا : باتک ىف ملسمو

 .(۱۲۱۸) مقر ءال ىبنلا ةجح : باب )١5١5(, مقر ‹«جحلا

4۹٤ 



 امنإو ءًالاطبإ سيل اذه نأ قحلاو «ةرمعلا ىلإ جحلا خسفب هباحصأ

 خسفلا زوجي ال هنإف ؛نيكسنلا لضفأل ّلعف هنإف ؛حالصإ وه

 دارأ نم امأف «هماع نم جحلاب مرحيو «ةرمعلا ىلإ هخسفي نمل الإ

 نم جحلاب مرحي الو «للحتيو «ةرمعلا ىلإ جحلا خسفي نأ

 . الف «هماع

 يغبني ال يذلا باوصلا لب  حيحصلا لوقلا اذه نأ بجعلاو

 نب ةملس هل لاق املو «دمحأ مامإلا تادرفم نم وه  هريغب لوقلا

 لوقت ؛ةدحاو ريغ ليمج نسح كيف ءىش لك !هللادبع ابأ اي : بيبش

 ؛اذك كنأ بسحأ :دمحأ مامإلا لاقف «ةرمعلا ىلإ جحلا خسفب

 اًحاحص اًثيدح َرشع ًةعست اهيف يدنع «هوحن اًمالك وأ «ًالقاع ينعي

 .؟كلوقل اهكرتأأ «ادايج

 يف هركذ ام : ةرمعلا ىلإ جحلا خسف زاوج ىلع لدي اممو

 .[ىتالا] هللادبع نب رباج ثيدح

 )١/ orY). «ىهتنملا حرش : عجار قرد
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 لولا تيا

 لكي ىلا َّلَمَأ :َلاَق هک شایع ٍنْب رباَج نع - ( ۵

 ERT فا ىلا َرْيَغ يده مهتم دم ٍدَحَأ عم لو «جحلاب هب ااو

 إب ملا لوُسَر وب لَه ام ثلا :لاقف ملا نِ ّيِلَع َمدَقَو

 اورق م اوفو رع اَهولعْجي نَا َُباَحْصَأ لك نَا رم
 ُدَكَدَو «ىتم ىلإ ُقلَطن :اوُناَقَف ءُيْدَهلا َُعَم ناك ْنَم الإ ءاوُلِحَيَو
 o ول» : لاق ي َيِنلا َكِلَذ علب !؟نطقَي ًانِدَحَأ

 .«ُتللخَأل ءَيْدَهلا يِعَم نأ الْوَلَو ءُتْيَدُهَأ ام ءُتْرَبْدَتْسا ام

 َرْيَغ اهلك كساتَملا تكس « اَهْنَع هللا يضر - ُةّشِياع ْتَضاَحَو

 َنوَقِلَطَنَت امللا َلوُسَر اي :ْتَلاَق ءْتَرهَط اَمَلَ هدي نع ملأ

 نا رکب يبأ َّنْب ٍنَمَحّرلا دبع َرَمأَف !؟جحب ٌقِلَطْنَأَو ِةَرْمَعَو ٍةَجَحِب

 . کلا َدْعَب تَرَمَتْغاَف ا

 يضقت :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 = «هل ظفللاو «22674) مقر «تيبلاب فاوطلا الإ اهلك كسانملا ضئاحلا
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 لك هللا لوسر ّلهأ :لاق» : هللادبع نب رباج ثيدح [يف هلوق]

 نيذلا نأ :يأ ؛«يده مهنم دحأ عم سيلو «جحلاب هباحصأو

 . ةحلط مهنمو ءب يبتلا مهنمف «ٌليلق يدهلا اوقاس

 ةرمع اهولعجي نأ هباحصأ هك يبنلا رمأف» :هلوقو

 اورصقُي مث» «ةورملاو افصلا نيبو «تيبلاب :يأ ؛«اوفوطيف

 ؛«يده هعم ناك نم آلإ» « يتأي امك ًالماك ًالح ا ؛ «اولحيو

 ۱۹١[. :ةرقبلا]€ يلمع واطي او : ىلاعت هلوقل

 هذه اوداتعي مل اوناكو «تاروظحملا نم هُريغ :قلحلا لثمو

 رهشأ يف ةرمعلا نع نوهنَي ةّيلهاجلا يف [اوناك] مهنأل ؛ةلاحلا

 هوجو نايب :باب «جحلا :باتك يف )١5١7(« مقر ملسمو ءرخأ عضاومو =

 . مارحإلا

 لامكإ»و ء(١١٠ /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(١۳۲ /۳) يبطرقلل «مهفملا»و .(555 /5) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و ١77(« /4) يوونلل «ملسم حرشاو

 200١08 /5) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )/ ۷١(.

 ىلع تكنلا»و ٠٠٤٤(« /⁄/۲) راطعلا نبال: «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 508(2 /۳) رجح نبال «يرابلا حتف»و 75١8(. :ص) يشكرزلل «ةدمعلا

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و «(۲۹۳ /9) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 )/ ١19١١(.

 اهلك كسانملا ضئاحلا يضقت :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )1١(

 )١۷۸١(. مقر «ميعنتلا ةرمع :باب )١70١1(« مقر «تيبلاب فاوطلا الإ
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 ؟رطقي اندحأ ركذو ىنم ىلإ قلطنن :اولاق اذهلو ءاّديدش اًيهن جحلا

 جرخن :اولاقو ءاهنم اوجّرحتو «ةلاحلا هذه اوبرغتسا مهنأ :يأ

 . !رطقي اندحأ ركذو ىنم ىلإ

 مهنمف ؛داشرإ رمأ مارحإلا دنع ةرمعلاب مهرمأ دق لَك ناكو

 .- "مذدقت امك - نرق نم مهنمو «عّتمت نم مهنمو «درفأ نم

 اًملف «ةرمع اهولعجي نأ يدهلا قسي مل نم رمأ ءاومدق املو

 وأ اورصقيو «ةرمع اهولعجي نأ مهيلع مّتح ءاوعسو اوفاط

 نبا ناكو «ةرمعلل يعسلاو فاوطلا بلقنيف ءاولحيو ءاوقلحي

 ىلع ةي لوسرلا ميتحتل ؛"ةرمع اهلعج بوجو ىلإ ليمي ساّبع
 .- مدقت امك  كلذب هباحصأ

 ركذو «ىنم ىلإ جرخن :مهلوق هلك هللا لوسر غلب اًملو»

 ول ينأ : يأ ؛خلإ 2. . .يرمأ نم تلبقتسا ول :لاق ؟رطقي اندحأ

 :يدهلا تقيس ام >4 اقف ی کرل ىف درک هلآ ملغ
 . مكعم تللحألو

 ‹كاسنألا رئاس نم لضفأ عتمتلا نأ ىلع ةلدألا ةلمج نم اذهو

 «جحلاب دارفإلاو نارقإلاو عتمتلا :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 هوجو نايب : باب «جحلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )۱٤۸۷(« مقر

 )٠١١١(. مقر «جحلا دارفإ زوجي هنأو «مارحإلا

 .هوزع قبس (۲)

۷4۸ 



 : يأ ؛ الك هللا لوسر نم نيرمألا رخآ» :دمحأ مامإلا لاق اذهلو

 . خلا 2. . . يرمأ نم تلبقتسا ول» :لاقو مدن هنأ

 هقح يف عتمتلاف «يدهلا قسي مل نم :مالسإلا خيش لاقو

 نيب اًعمج ؛“”لضفأ هقح يف نارقلاف «يدهلا قاس نمو «لضفأ

 اصلا

 .خلإ 2. . .ةشئاع تضاحو» : هلوقو

 فوطت ال اهنأ الإ «جاحلا لعفي ام لعفت ضئاحلا نأ :هيف

 .تيبلاب

 امل ةرمعلا ىلع جحلا تلخدأف «ةعّتمتم تناك اهنإ :ليقو

 . ةنراق تراصو «رهطت مل يهو «تقولا قاض

 تفاطو «ترهط امل اهنأ ليلدب ؛ةدرفم تناك اهنإ :ليقو

 ءقرمعو جحب نوقلطنت !هللا لوسر اي :تلاق» «جحلا فاوط

 ىلإ اهب جرخي نأ» اهاخأ : يأ ؛«نمحرلا دبع رمأف «جحب قلطنأو

 «ةرمعلاب نآلا ىمسملا وهو «ةكم ىلإ ّلحلا برقأ وهو ««ميعنتلا
 «ةنراق تناك ولو «تّجح امدعب ةرمعب تتأو «هيلإ هعم تجرخف

 .ةرمعو جح اهل لصح دق اهنأ يب يبنلا اهربخأل

 ىف امهنيب عمج اذإ اذه» :لاق مث «(۳۷۳ /۲۰) «ىواتفلا عومجم» : عجار )01(

 دارفإلاف «ةرفس ةرمعللو «ةرفس جحلل رفاس اذإ امأو ءةدحاو ةرفس

 . (هل لضفأ
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 .ةرمعلا ىلإ جحلا خسف زاوج : هيفف

 مظعأ ىتح «ِءيش لك هل لح «هترمع نم غرف اذإ هنأ :هيفو

 . عامجلا وهو «هيلع تامرحملا

 . عتمتلا لضف : هيفو

 تفاخ نإو «ضئاحلا فاوط زوجي الو حصي ال هنأ :هيفو

 .ةنراق تراصو «هب تمرحأ «جحلا تاوف

 نم ءاوس ؛ّلحلا نم اهب مرحي نأ :ةرمعلا طرش نم نأ : هيفو

 ىلإ اهب جرخي نأ نمحرلا دبع رمأ امنإو «هريغ وأ «ميعنتلا
 . لحلا برقأ هنأل ؛ ميعنتلا

 . يكملا ةرمعب سأب ال هنأ :اهنمو

¥ ¥ #* 



 نخنَو ي هللا لوس عم انمدق : لاق «رباج نع  (؟6) هب ا ع
 ته ر ا و 7 أ

 .©"ةةرْمع اَهاَنلَعَجف لكي هللا ُلوُسَر ار

 : لوقن نحنو هب هللا لوسر عم انمدق» : رباج ثيدح يف هلوق

 . خلإ 2. . . جحلاب كيبل

 . حيحصلا وه امك ؛ةرمعلا ىلإ جحلا خسف زاوج : هيف

 ءاهلوأ يف هكسن ركذي نأ يغبني هنأو «ةيبلتلا لضف :هيفو

 . اهئانثأ يفو

 ىل نم :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 ةعتملا يف :باب «جحلا :باتك يف ملسمو )١5405(« مقر «هامسو جحلاب

 .هل ظفللاو )١55/١51١7(« مقر «ةرمعلاو جحلاب

 070 /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش» :ثيدحلا حرش رداصم «*

 يف ةدعلا»و ء(۳۲۸ /5”) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 رجح نبال «يرابلا حتفاو ٠)۲/ ٠١57(. راطعلا نبال «ةدمعلا حرش

 «يراسلا داشرإ»و ۲٠٤(. /9) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )6/ ٤۲(«

 ۱۳١(. /۳) ينالطسقلل

 ١م



 و كيلا تيرا

 :َلاَق « امُهْنَع هللا يضر - سابع ِنْب ِهلاِدْبَع نع(
 و o تر , 000

 ةَرْمع اًَهولَعْجَي نأ ْمُهَرَمَأَف ِةَعِباَر ةَحيِبَص لك هللا َلوَسَر َمِدَق

 . "هلك لجلا» :َلاَق ؟لجلا يأ !مللا َلوُسَر اي :اوُناَقَ

 : قت امك

 عتمتلا :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 «ةباحصلا لئاضف :باتك يفو )١549(« مقر «جحلاب دارفإلاو نارقإلاو

 :باب ءجحلا :باتك يف ملسمو .(”570) مقر «ةيلهاجلا مايأ :باب

 )١150(. مقر «جحلا رهشأ يف ةرمعلا زاوج

 ء(۸١۳ /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم «*

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 2076 /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 27731 /7) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و ,«(577 /7) رجح نبال «يرابلا حتف»و )۲/ ٠١54(.

 لين»و ء(١١٠ /7) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و .(7584 )١57/ ينيعلل

 .(08 /0) يناكوشلل «راطوألا

 ١5م



 ةحيبص ْهِلَك هللا لوسر مدق» : ساّبع نبا ثيدح يف :هلوق

 . ةّجحلا يذ نم : يأ ؛خلإ «. . .ةعبار

 ؟لحلا يأ :اولاق اًملو «ةرمعلا ىلإ جحلا خسف زاوج :هيفو

 :لاقف «ضعب نم نوهأ تامرحملا ضعب نأ مهدنع ررقت دق هنأك

 لّمك اذإ ءءيش ّلك هل لحي هنإف «مّدقت امك :يأ ؛«هلك ّلحلا»

 .رصق وأ قلحو «ةرمعلا لاعفأ



  SOHOترس 0

0 
 هيا تيرا

 و

 وعم - و

 اأو ِدْبَر نب ةماسأ ليس :لاق هرْيَبَرلا نْب ةورع ْنَع - (۲۳۷)

 رْيسَي ناک : لاق ؟عقد َنيِح ُريِسَي لكي هللا ل وسر ناك فيك :ٌسِلاَج

 ٩ صن ةوحف دَجَو اًذِإف «ّقنعلا

 . خلإ«. . .ةماسأ لئس» : رييزلا نب ب ةورع ثيدح يف هلوق

 اذإ ريسلا :باب ءجحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 «جحلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )۱٥۸۳(« مقر «ةفرع نم عفد

 )١785(. مقر «ةفلدزملا ىلإ تافرع نم ةضافإلا :باب

 ء(۳٠۲ /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم #*

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و .«(7597 /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 يوونلل «ملسم حرش»و «ء(۳۹۲ /۳) يبطرقلل «مهفملا»و 007377 /5)

 مالعإلا»و ..(75 /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )9/ ٤١(«

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(۳١۳ /7) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ٠٠٠١(.« /۲) راطعلا نبال

 «يراقلا ةدمع»و «(018 /۳) رجح نبال «يرابلا حتف»و «(۲۲۰ :ص)

 لين»و 5١١(« /۳) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ء(56 )٠١/ ينيعلل

 ١5٠(. ٠ /0).يناكوشلل «راطوألا

 خ5



 نم عفد نيح هب هفدرأ دق ناكو ءو هللا لوسر بح :ةماسأ

 نم عفد نيح هعم سابعلا نب لضفلا فدرأو «ةفلدزم ىلإ ةفرع
 مهو ءًاليلق رهظلا ناكو ء[الامهنيب لدعف «ىنم ىلإ ةفلدزم

 هنأل ؛ةفلدزم ىلإ عفد نيح هريسب سانلا ملعأ ةماسأ ناكف «راغص

 فلا رسا لاق رف هر ةف نغم س اذهلق "هيلو

 .«صن [ةوجف] دجو اذإف

 . كلذ قوف صنلاو «ريسلا طاسبنا هنأب : قنعلا فلؤملا رّسفو

 .ودعلا :اهالعأو «توامتلا :اهاندأ ؛ ةريثك بتارم ريسللو

 ةعرسلا نم ؛ساتلا لعفي امك هتداع نكي مل يب هنأ : هيفف

 عوضخو ةنيكسب فرصني ناك هنإف «عوشخلا كرتو «ةميظعلا
 ءةنينأمطلا يغبنيف «ميظع فقوم نم فرصنا دق هنأل ؛عوشخو

 ٌلَبقت له ملعي الف ءءاجرلاو فوخلا نيب هبلق اًّلعتم نوكي نأو

 ؟نيرساخلا نم نوكيف «دركت] مأ «نيزئافلا نم نوكيف ؛هنم

 اودتقي مل مهنأ تملع ءاذه يف مويلا سانلا لاح تلّمأت اذإو

 . ب هللا لوسر يدهب
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 سمات تبر

 و

 وك ا ر

 هلا يضر  َرَمع نب ِهَلاِدْبَع نع )7( 
 وقر ا و9 21 بر 1 هاهنا < ام مم شاين ل عبو ريس
 «لجر لاقف .هنولأْسَي اولعَجف .عادولا ةحح يف فقو هي هللا لوسر

 ْرَخآ َءاَجَو .«جَرَح الو ْحَبْذا» :َلاقف «َحَبْذَأ نأ لبق ثقلحف رْعشأ مل

 امف «اجّرَح الو مزا» :َلاَقَ «َيِمْرَأ نآ لبق ُتْرَحَتَ ل ْرْعَشَأ مَ :َلاَقَف

 ْلَعْفا» لاَ الإ رخ ال مف ءيٿ ْنَع لموت ليس
 . رح الو

aA 

 وهو ايتفلا :باب ءملعلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 : باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو «(۸۳) مقر ءاهريغو ةبادلا ىلع فقاو

 )٠١١١(. مقر «يمرلا لبق رحن وأ ءرحنلا لبق قلح نم :باب «جحلا

 5١6(, /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(۳۹۳ /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 يوونلل «ملسم حرشا»و ٠١(« /۳) يبطرقلل «مهفملا»و .(۳۸۷ /5)

 مالعإلا»و «(الا/ /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو )9/ ٠٤(«

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١٤ /5) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 ٥۷١(« /۳) رجح نبال «يرابلا حتف»و ء(01١٠ /۲) راطعلا نبال

 = ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و (۸ /۲) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 معك



 ةجح يف فقو هيب هللا لوسر نأ» :رمع نبا ثيدح يف هلوق

 .رحنلا موي يف اذه هفوقو :«هنولأسي اولعجف «عادولا

 اهضعب ميدقتب سأب ال رحنلا موي لاعفأ نأ ىلع ليلد : هيفو ٠

 . ضعب ىلع

 : ءايشأ ةعبرأ رحنلا موي يف لَعْفُي يذلاو

 :يهرلا

 عم ىعس نكي مل نإ «هريغو عتمتملل يعسلاو «فاوطلاو

 2 5 ا 1 7 ٠
 نع يفع ثيح ؛ةمحرو هللا نم فيفخت اذهو «مودقلا فاوط

 .اهيف بيترتلا

 امب ءادتقالاو ءةنسلا ةعباتم ىلوألاو لضفألاف ءّلك ىلعو

 عبسب ةبقعلا ةرمج ىمر «ىنم ىلإ لصو اذإف لكَ هللا لوسر لعف

 نإ هارتشا وأ «هعم ناك نإ هيده رحن مث «- مدقت امك ۔ تايصح

 تيبلاب فاطو «هموي نم ضافأ مث ءرصق وأ قلح مث «هحيذو رسيت

 مّدق نكي ملو «هريغ وأ اًعّدمتم ناك نإ هل ىعسو .جحلا فاوط

 . ءاسنلا ىتح «ءيش لك هل لح دق مث «- مّدقت امك  يعسلا

 «راطوألا لين»و 5١١(« /؟) يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(۲۳۷ /۳) =

 ١16١(. /5) يناكوشلل

 ١1م



 .رحنلا موي سمشلا عولطب ةعبرألا هذه تقو لخديو

 هال ناقل دين a e نويكلاو
 . "2 رحنلا

 لعف “ىزجي الو «زوجي ال هنأ :2”ةيناثلا ةياورلا : حيحّصلاو

 «ةاعرلاو ةاقسلل الإ ءرحنلا موي سمشلا عولط دعب الإ ةعبرألا هذه

 دعب ءالؤهل تقولا لخديف «مهوحنو ءافعضلاك ؛رذع هل نمو

 دعب هلهأ ةفعض مّدق لَك يبنلا نأل» ؛رحنلا ةليل نم لوألا فصنلا

 . «ليللا فصن

¥# # #* 

 )١( «عدبملا» :عجار )7/ 55١(« «فاصنإلا» )5/ ۳۷(.

 «فاصنإلا» :عجار (؟) )٤/ 77(.

 ه4



 ِنْبا عم حح هنأ : ّيعَحَتلا ديزي ِنْب ِنَمحَرلا ِدِبَع نع - (۲۳۵

 تلا لَمْجَف aS ىَرْبُكلا ةرْمَلا ب ىمْدرَي ُهآَرف «دوعسَم

 هيلع ْثَلْنأ يلا ُماقَم اذه : : لاق 00 دنیمټ هنيمَي نع ینمو وراسي ع

 , 11و 6 ةرقبلا ةَروُس

 نبا عم جح هنأ» :ديزي نب نمحرلا دبع ثيدح يف هلوق

 رامجلا يمر :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )١770(. مقر «يداولا نطب نم

 )١595(. مقر «يداولا نطب نم ةبقعلا ةرمج يمر : باب ‹جحلا

 ۳۷١(« /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ٤١(« /9) يوونلل «ملسم حرش»و «(۳۹۸ /۳) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ۸١(« /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 20704 /7) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و ٥۸١(« /۳) رجح نبال «يرابلا حتفاو )۰ /۲)

 لبس»و ۲٤۷(« /۳) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و .(۸۸ )٠١/ ينيعلل

 ١(. 57 /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و 5١١(« /۲) يناعنصلل «مالسلا

۸۰۹ 



 .ةبقعلا ةرمج : يأ ؛«ىربكلا ةرمجلا يمري هآرف دوعسم

 : خلإ 2١ . .تيبلا لعجف» : هلوقو

 ‹تارمجلا يمر يف ةلبقلا لبقتسي هنأ :بهذملا نم روهشملا

 نع اهلعجي ىطسولاو ةبقعلا يمر يفو «هرهظ فلخ ىنم لعجيو

 .هراسي نع اهلعجي ىربكلا يمر يفو «هنيمي

 نبا ثيدح حيرص وه امك ؛"ةيناثلا ةياورلا :حيحّصلاو

 نع تيبلا لعجيو ءاهيمر دنع ةرمجلا لبقتسي هنأ :اذه دوعسم

 يمر دنعو «ىطسولاو ةبقعلا يمر يف «هنيمي نع ىنمو «هراسي

 لبقتسيو «هراسي نع ىنمو «هنيمي نع تيبلا لعجي [ى]ربكلا
 . لضفألا اذه «ةرمجلا

 عضوم يأ [نم] تارمجلا عيمج يمر زاوج يف فالخ الو

 1 . ساب BT ةقفلا ريس رنا نلف عناق

 :يأ ؛«ةرقبلا ةروس هيلع تلزنأ يذلا ماقم اذه» :هلوقو

 ماكحأ تنمضت يتلا اهنأل ؛نآرقلا روس نيب نم اهّصخو ءب يبنلا

 . ملعأ هللاو ءجحلاو كسانملا

 )١( «فاصنإلا» :عجار )٤/ 45(« «ىهتنملا حرش» )١/ 089(.

 ةلبقلا لابقتسا :يأ - باحصألا لاق اذك» :هريغ هنع هلقنو «يشكرزلا لاق (؟)

 يف ةلبقلا لبقتسا هنأ ثيدحلا اذه يف سيل ذإ ؛رظن هيفو - ةبقعلا ةرمج يف

 ٠٠٠١(. /۳) «يشكرزلا حرش» .«اهريغ يف الو «ةبقعلا ةرمج

 ٠م



 ميلعت سيلو «لهاجلا ملعب نأ ملاعلل يغبني هنأ :هيفو

 دحاولا فّوطملا ءارو يشمي «نآلا نوفوطملا عنصي امك كسانملا

 «فّوطملا كلذ لوقي امك اًعيمج مهلك نولوقيو «سانلا نم مائفلا

 .هيف ام نيلصملاو نيعاّسلاو نيفئاّطلا ىلع شيوشتلا نم اذه يفف

 . ءاعدلا عيطقت : هيفو

 «لوقي ام ىنعم لقعي ال «مهرثكأ وأ مهلك مهنأ : هيفو

 . هانعم رضحتسي الو

 نم كلذ ريغ ىلإ ءاهيف عوشخلاو كسانملا ةهبأ باهذ : هيفو

 .دسافملا

 لعف اذكهو .فقو اذكه :لوقي نأ ةقيقح ميلعتلا امنإو

 ريخ نم اوّبحأ امب مه نوعديو «لعفي نأ يغبني اذكهو هللا لوسر

 . ةرخآلاو ايندلا

۸۱۱١ 



 نأ :- اَمُهْنَع هللا يضر - َرَمُع ِنْب واع ْنَع - (140)

 َنيِرّصَقُملاَو :اوُلاَق ««َنيِقَّلَحُملا مَحْرا مهلا :َلاَق لي نا َلوُسَر

 َنيِرّصَمُملاَو :اوُلاَق ««َنيِقلَحُملا مَحْرا َمُهّللا» :َلاق اولا َلوُسر ای

 ."0«نيرّصقُملاَو» :َلاَق «َنيِرّصقُملاَو وللا لور ا

 قلحلا :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 .يزاغملا :باتك يفو ١15417(« ء١٤٦٠) مقر «لالحإلا دنع ريصقتلاو

 ‹جحلا :باتك يف ملسمو )٤۱٤۸« 4١54(« مقر «عادولا ةجح :باب

 .(1701) مقر «ريصقتلا زاوجو «ريصقتلا ىلع قلحلا ليضفت :باب
 *5١(« /5؟) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و 7١7(« /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «مهفملا»و «(۳۸۲ /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )5/ ١50(.

 ةدمع حرشاو .((54 /9) يوونلل «ملسم حرش»و ٠١(٠ /7) يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(۸۳ /۳) قيقد نبال «ماكحألا

 ١١(« 57 /5) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 0775 /5) نقلملا

 رجح نبال «يرابلا حتف»و ١٠١(« /0) يقارعلل «بيرثتلا حرط»و

 «يراسلا داشرإ»و «(55 /) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «(657 /0)

 5١١(. ⁄/۲) يناعنصلل «مالسلا لبسا»و 2777 /7) ينالطسقلل

A1۲ 



 مهللا :لاق ُب هللا لوسر نأ» :رمع نبا ثيدح يف هلوق

 .خلإ 2. . .نيقلحملا محرا

 .ةرمعلاو جحلا يف بجاو وهو «ريصقتلاو قيلحتلا لضف : هيف

 نيقلحملل اعد هنأل ؛ريصقتلا نم لضفأ قيلحتلا نأ :هيفو

 .ةرم نيرصقمللو «نيترم

 نإف ؛ةرمعلاب مرحملا :يأ ؛عّتمتملا كلذ نم :ىنثتسيو

 ؛ جحلا تقو نم اًبيرق اهتقو ناك اذإ «ةرمعلل ريصقتلا هل لضفألا

 هيقي هنأل ؛جحلل رفوتيو تبني نأ قلح ول هنكمي ال ثيحب
 مّدقت امك ؛جحلا نم لالحإلل هقلح رفوتيلو «دربلاو رحلا [نم]

 نيبو «تيبلاب اوفوطيو «ةرمع اهولعجي نأ هباحصأ هيَ هرمأ نم
 .اورصقيو «ةورملاو افصلا

 هنأل ةايسار قلت اهل دوج ال كف ا ا و

 نيتاه يف نوكيف ءريصقتلا اهيلع نّيعتيف ءاهتقلخل هيوشتو ةلثم

 . ةلمنأ ردق نرق لك نم ةأرملا رصقتو « لضفأ ريصقتلا نيتروصلا

 ءاهنيعب ةرعش لك نم ال «سأرلا عيمج نم رصقي نأ بجيو

 .هئزجي مل «يقابلا كرتو «سأرلا يبناج دحأ قلح ولف

 نيقولخملا نم دحأل هقلحو «ىلاعت هلل لذ هنأل ؛ةدابع قلحلاو

 . مهخياشمل مهسوؤر قلح يف ةّيفوصلا ضعب لعفي امك «كرش

AI 



 عم انْجَجَح :ْتَلاَق « اًهْنَعهللا يضر  َةَشْئاَع ْنَع -(41)

 ب نيا دارا ُةّيفَص تضاف ِرْخَنلا َمْوَي اتضَقَأَ نكي هللا لوس

 ءْضْئاَح اََنِإ !هللا َلوُسَر اي :ُتْلَقَف ءهِلْمَآ ْنِم ُّلُجَولا 8 م

 ءرختلا موي ث ئ 3 رش ل تی:
 . اوج : لاق

 مْوَي ْتَفاَطَأ «ىقلَح ىرقَع» :ي بلا لاق :ظفَل
 . 2«يرفناق» :لاق معن : لبق ««؟رخَتلا

 ةأرملا :باب «ضيحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جیرخت * )١(

 :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو «(۳۲۲) مقر «ةضافإلا دعب ضيحت

 مقر «ضئاحلا نع هطوقسو «عادولا فوط بوجو :باب «جحلا
 )١171١(.

 امدعب ةأرملا تضاح اذإ :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 : باب «جحلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو «(1717) مقر «تضافأ

 = )١15١١(. مقر ‹ضئاحلا نع هطوقسو «عادولا فاوط بوجو

81 
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 رمأ :َلاق « اَمُهْنَع هللا يضر - سابع نب لاِبَع ْنَع - (147)
 ."7ٍضْئاَحلا ةأرَملا نَع َففح هنأ الإ «ِتّبلاب مهِدْهَع ُرِخآ نوک ْنَأ سالا 2 سا 3 o سم ر هع ت

 5١5(, /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم #* =

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(١۳۷ /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «ماكحألا ةدمع حرشاو ١67(« /۸) يوونلل «ملسم حرش»و :(517/5)

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ۸١(. /۳) قيقد نبال

 ٠١55(( /؟) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 00705 /)

 رجح نبال «يرابلا حتف»و :7١772(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

 «يراسلا داشرإ)و .(45 )٠١/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ,(058 /۳)

 ١71(. /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و ٠٠۳(. /۳) ينالطسقلل

 ةأرملا :باب «ضيحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 فاوط :باب «جحلا :باتك يفو .(777) مقر «ةضافإلا دعب ضيحت

 فاوط بوجو :باب «جحلا :باتك يف ملسمو )١774(« مقر «عادولا

 .(1778 «۱۳۲۷) مقر «ضئاحلا نع هطوقسو «عادولا

 لامكإ»و 5١6(., /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 = «(5717 /۳) يبطرقلل «مهفملا»و 5١5(« /5) ضايع يضاقلل «ملعملا

 م



 موي انضفأف لَك هللا لوسر عم انججح» : ةشئاع ثيدح ىف

 .خلإ 2.١ . .رحنلا

 . جحلل فوطيل ؛رحنلا موي ةكم ىلإ ضيفي نأ يغبني هنأ : هيف

 . تيبلاب فاوطلا اهل زوجي ال ضئاحلا نأ : هيفو

 .ءاسفنلا اذكهو «فوطت مث رهطت ىتح جرخت ال اهنأ : هيفو

 ررض مهيلع نكي مل ام ءاهعم ةماقإلا اهتقفر مزلي هنأ :هيفو
 « تجرح ءرهطلا لبق جورخلا ىلإ ترطضا نإف ءاهعم ةماقإلا يف

 لحي الو ‹«جحلل تفاطو «تعجر «عوجرلا ىلع تردق یتمو

 .اهفاوط لبق اهؤطو اهجوزل
 .روهمجلا هيلعو .ةعبرألا ةمئألا بهذم اذه

 هذه يف اهنإف «جورخلا ىلإ ترطضا اذإ : مالسإلا خيش لاقو

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و «(۷۹ /9) يوونلل «ملسم حرش»و

 ء(١۳۸ /5”) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و .(۸۷ /)

 نبال «يرابلا حتف»و 22١١51 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 داشرإ»و 15(2 )٠١/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ٥۸١(. /۳) رجح

 ء(١٠۲ /۲) يناعنصلل «مالسلا لبس»و ٠٠۲(. /۳) ينالطسقلل «يراسلا

 . (۱۷۱ )٥/ يناكوشلل «راطوألا لين»و

 ء(١١ /7) «ىقتنملا» ء(۲۲ /۳) «ریدقلا حتف» 5١(« /5) «طوسبملا» : عجار

 «عورفلا» ۷٤(« /5) «جاتحملا ةفحت» ء(١۱۹ )٤/ «ليلكإلاو جاتلا»

 ٥۲(. /5) «فاصنإلا» .(0۹ /۳)

 ماك



 مث «مدلا جورخ عنمتل ؛مّجلتت نأ اهل حابيف «ةرطضم لاحلا

 هذه فلكت الو ءاهتقفر عم جرخت مث ءاهّجح لمكتو «فوطت

 . 0ةميظعلا ةقشملا

 ةمئألا بهاذمو عرشلا دعاوقو :- ىلاعت هللا همحر - لاق

 . ىهتنا ."”حامسلا ىلع ةينبم ةعيرشلا نأل ؛اذه يضتقت

 .ديج هجو هل خيشلا لوقو

 اهب ملكتي يتلا ظافلألا نم اذه :«ىقلح ىرقع» :هلوقو

 اهظفل هيلع لد ام ال «مهنيب فراعتم وه ام نودصقيو «برعلا

 نودصقي مهف «كّمآ كتلكث وأ «كادي تبرت :مهلوقك ؛يقيقحلا .

 : هظفل هيلع لدي يذلا يقيقحلا هانعمف «آلإو «خيبوتلا هوحنو اذهب

 ةعوطقم :يأ ؛يقلحو «فارطألا دحأ ةعوطقم :ىرقعلا نأ

 :قلحلا

 اًمأو ‹ةضافإلا فاوط اهنع طقسي ال ضئاحلا نأ :هيفو

 نأ ساتلا َرِمَأ» : سابع نبا ثيدح يف هلوقب هركذف «عادولا فاوط
 .خلإ 2. . .تيبلاب مهدهع رخآ نوكي

 ."”عادولا فاوط بوجو :هيفف

 57١(. /۲) «ىهنلا يلوأ بلاطم» «(017 /۲) «عانقلا فاشك» :عجار (۳)
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 بهذم نم روهشملا وهو .جحلا تابجاو نم هنإ : ليقو

 «ةكم نم جورخلا دارأ نم لك ىلع بجاو هنإ : ليقو

 هنأل ؛ ةحيحصلا يهو ©" دمحأ نع ةياور وهو «جحلل فاضي الو

 . .ةكم يف دوعقلا دارأ نم ىلع بجول «جحلا تابجاو نم ناك ول

 .ةقشملل ضئاحلا نع طقسي هنأ : هيفو

 «ماقأ نإف «هلاغشأ عيمج نم غرفي ام دعب هب يتأي نأ بجيو

 وأ «ةراجتلل ال هقيرط نم اًئيش ىرتشا نإو «هداعآ «هدعب رجتا وأ

 . لصفلا لاط ولو ءرضي مل «هتقفر رظتنا

 )١( «عورفلا» :عجار )۳/ ٥۲۷(.

A1۸ 



0 2 3 

 رو
 املا ثیدحا

 : لاق « اَمّهنَع هللا ضر - - َرَمع نب َلاادْبَع ْنَع - )۳(

 ٍلْجَأ ْنِم تم لاي َةّكَمِب تي نأ لي رشا َلوُسَر سابعلا ناسا

 . اهل َنْذَأَ ءهتياقس

 ةياقس :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ةكمب مهريغ وأ ةياقسلا باحصأ تيبي له :بابو )٠٠١۳(« مقر «جاحلا

 :باب «جحلا :باتك يف ملسمو )١555 -١568(. مقر ؟ىنم يلايل

 لهأل هكرت يف صيخرتلاو «قيرشتلا مايأ يلايل ىنمب تيبملا بوجو

 )٠١٠١(. مقر «ةياقسلا

 لامكإ»و «(۲۰۹ /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 »)€61 /( يبطرقلل «مهفملا»و )٤/ ۳۹١(« ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و ٦۲(« /9) يوونلل «ملسم حرش»و

 ء(۳۸۳ /5) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(88 /۳)

 نبال «يرابلا حتف»و 42١٠١77 /؟) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 داشرإ»و ۲۷٤(« /9) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ٥۷۸(« /”) رجح

 T1۳)» /¥( يناعنصلل «مالسلا لبس»و .(۷۹ /۳) ينالطسقلل «يراسلا

 ١5١(. /0) يناكوشلل «راطوألا لين»و

۸۱1۹ 



 . للي هللا لوسر ساّبعلا نذأتسا» :رمع نبا ثيدح يف هلوق

 ءيشب تماق ةليبق لكف «ةكم رومأ اوبوانت دق شيرق [تس]ناك

 ؛ةياقسلا :كلذ نمف «جاجحللو تيبلل ةمدخ اهبلاغو .«كلذ نم

 ةنادسو «بلطملا دبع ينبل اهنإف ؛مزمز رئب نم جاحلا ةياقس : يأ

 ينبل ةودنلا راد رمأو «ةبيش ونب مهو «رادلا دبع ينبل ءاوللاو تيبلا

 ء[رمأ] مهبزح اذإ «ىروشلل اهيف نوعمتجي يتلا يهو «سمش دبع
 «كلذ يف بستحي مهنمؤم ناكو «يفنحلا ماقم نآلا اهعضومو

 .هريغ ىلع اًرخف هب ذخأي مهرفاكو

 نم ةبعكلا حاتفم ذخأ .ةكم ويي هللا لوسر حتف اّملو

 :ساّبعلا لاقف ءرادلا دبع ينب نم «يبجحلا ةحلط نب نامثع

 ءةياقسلاو ةنادسلا نيب انل عمجا «كيلع هللا ىلص 1 هلا :لوشؤواب

 «[ه8:ءاسنلا]4 اهلها لإ تملا ودون نأ ماي همان : ىلاعت هللا لزنأف

 :لاقو «حاتفملا هاطعأو «ةحلط نب نامثع ةي هللا لوسر اعدف

 .نآلا ىتح مهيف لزت ملو .“ةدلات ةدلاخ اهذخ»

 تيبملا كرت يف مزمز ةاقسل صخري هنأ : ثيدحلا اذه يفف

 جاجحلا نوقسي اوناك اذإ اذه «مهتياقس لجأل ؛ ىنم يلايل ىنم يف

 .نولعفي همدخو هونبو ساّبعلا ناك امك ءاناجم

 «طسوألا»و )١١/ ١١١/ ١١75(4 «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ )١(

(EAA /۱00 /1) . 

 م



 «نآلا نولعفي امك ؛اًعيب ساّنلا ىلع هنوعيبي [او]ناك اذإ اًمأو

 . ىنم يلايل ىنمب تيبملا كرت يف ةصخر مهل سيلو ءزوجي ال اذهف

 تيبملا كرت يف مهل صخري هنإف «لبإلا ةاعر :اذه لثمو

 . موي رخآ ىلإ رامجلا يمر ريخأتب مهل صخري كلذكو ءاهيف

 . يمرلا ريخأت هل هرکی مهريغو

 ؛هلمك اذإف «موي لك يمر يمريف «بتري نأ هرخأ اذإ مزليو

 .هلمكي ىتح اذكهو «هيلي يذلا مويلا يمر ىمرو عجر

0 *# 
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 لكي بلا َعَمَج :َلاَق ؛لرَمُع نيا : ينعي - :ُهَنَعَو - )44(
 لَو < ىةماقإب اَمُهْنِم ِةَدِحاَو لكل ينجب ءاشملاَو برغَملا َّنْيَ

 .امُهنم ي قدح إًال اًمُهنْيَب حّسبَسُي

 برغملا نيب لك يبثلا عمج» :رمع نبا ثيدح يف هلوق

 عيمج نأل ؛اًعمج تيمس ؛ةفلدزملا :يأ ؛«عمجب ءاشعلاو

 سائلا نأل ؛ةفلدزملا : ىّمستو «رحنلا ةليل اهيف نوعمتجي جاجحلا

 نم اهنأل ؛مارحلا رعشملا :ىمستو «ىنم ىلإ اهنم نوفلدزي
 اهنأل ؛لالحلا رعشملا ةفرع نأ امك «مرحلا يف يتلا رعاشملا

 .نيّمزأملا ىلإ رّسَحُم يداو نم يهو «مرحلا جراخ

 برغملا نيب اهيف عمجي نأ بحتسي هنأ :ثيدحلا اذه يفو

 . ريخأت عمج ءاشعلاو

 ءاضق اذكو «نيتعومجملا نم ةدحاو لكل ميقي هنأ :هيفو

 «نيتعومجملا نم ىلوألل الإ نذؤي الف «ناذألا اّمأو «تئاوفلا
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 . هلحر لازنإ لبق امهيلصي نأ بحتسيو

 .خلإ 2.١ . .امهنيب حّبسي ملو» : هلوقو

 ثيداحأ رثكأو ءرفسلا يف بتاورلا كرت يف حماسي هنأ : هيف

 «جحلا ريثك ناكو «هيف ننفت هيد هنأل ؛رمع نبا نع تيور جحلا

 رمأ اذهلو ؛هتاجح نم ريثك يف مسوملا خيش ناكف «هرمع لاطو

 يدتقي نأ جاحلا ىلع اريمأ ناك امل حجاجَحلا ناورم نب كلملا دبع

 . ىهتنا . هي ملاس هنبا كلذ يف هدعب رهتشاو «رمع نباب
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 لاکا یص ملكا مرح ابا

 همحل ميرحت دوصقملا سيل هنأل ؛مرحملل لالحلا ديص حابي

 هيف هل نوكي الو «هلتقي ال ثيحب همارتحا دوصقملا امنإو «مهيلع

 ءمرحملا لجأل دصُي مل ام اضيأ كلذ ّلحمو «ةناعإ الو ببس

 دصي مل ام مرحملل لحي لالحلا ديص :درو اذهلو «مرحيف
 .- ىلاعت هللا ءاش نإ  اًبيرق يتأي امكو «هلجأل

 و

 لوألا ثيل

 ذل : هللا ١ لوس رن : فلو ٌيِراَصنألا ةداتق يبا ْنَع عا )٤٥(

 وب مهيف مُهنِم ةفئاط َفَرَصَف “عم اوُجَرَخف ا رخ
 و سر

 لحاس اوذخأف "يت ىَّتَح رخببلا لحاس ذُح» :َلاَقَو دان

 ءْمِرْحُي مل َةَداَتَق وب الإ هلك ومرح ءاوفرصنا اًمَلَ ءرخبلا

 e زیب وه امتی

 ءاهيخل نو اكان ءاَْلَرَتَق ءاناتأ اهنِم َرَقَعَف محلا
 ١ 00 ام اَنلَمَحَف !؟َنوُمِرْخُم نحنو ِدْيَص ٍدْيَص مخل لكأنأ

 ُهَرَمَأ ُدَح گی 0 د ءَكِلَذ ْنَع ُداَتلَأَسَ للي للا َلوُسَر اتکردأف
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e o 4اولكف» :َلاق ءال :اولاق .«؟اًهّيلِإ راشأ وأ ءاَهْيلَع لمخَي نأ و ا 4 0 7 00 5  

 وق 2 0 و E ت

 هتل وانف معن : تلقف ۰ (؟ٍِءْيش مكعم له» : لاقف : ةياور ينو

 . ”اًهلكأف ءدضَعلا 2 2 و ت

 : يأ

 ؛ «اًجاح جرخ لكي هللا لوسر نأ» :ةداتق يبأ ثيدح يف هلوق

 .رغصأ جح اهنأل ؛جحلا :ةرمعلا ىلع قلطيو ءءاضقلا ةرمع يف

 ؛«ةداتق وبأ مهيف «مهنم ةفئاط فرصف «هعم اوجرخف» : هلوقو

 اذإ : باب «ديصلا ءازجو راصحإلا : باتك یف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت # )۱(

 ءرخأ عضاومو )١770(« مقر «هلكأ ءديصلا مرحملل ىدهأف «لالحلا داص

 )١١195(. مقر «مرحملل ديصلا ميرحت :باب «جحلا :باتك يف ملسمو

 ءائيش هباحصأ نم بهوتسا نم :باب «ةبهلا : باتك يف يراخبلا هج رخأ

 ميرحت :باب «جحلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو ء(١۳٤۲) مقر

 )١١95(. مقر «مرحملل ديصلا

 ١١١(« /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» :ثيدحلا حرش رداصم «

 يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )٤/ ۷٤(« يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و

 «ملسم حرش»و 718١(. /۳) يبطرقلل «مهفملا»و «(۱۹۸ /5) ضايع

 ء(۳٩ /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و ٠١8(. /8) يوونلل

 يف ةدعلا»و 20915 /”) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 رجح نبال «يرابلا حتف»و 2.2١١7 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش

 «يراسلا.داشرإ»و )١/ ١55(. ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ..("5 /50

 لين»و ١97(« /؟) يناعنصلل «مالسلا لبس»و .(595 /) ينالطسقلل

 )٥/ 9٠(. يناكوشلل «راطوألا
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 هنأل ؛ةداتق وبأ مرحُي ملو «ةفيلحلا اذ اولصو ام دعب مهفرص مهنأ اَمِإ

 .ديعب لامتحا اذهو «كلذ دعب هدصق مث ‹«جحلا دصقي مل

 نم وأ «ةنيدملا سفن نم مهفرص هنأ :- رهظأ وهو - لمتحيو

 وأ لايمأ ةثالث ىلع يهو ؛ ةفيلحلا اذ اولصي نأ لبق ءاوجرخ نيح

 مل ةداتق وبأو ءاومرحأ «ةفيلحلا اذ اوزاو اًملف «ةنيدملا نم ةعبرأ

 دارأف «لحاّسلا ةهج يف اوعمتجا اًودع هل ركذ هنأل ؛ مهفرصو

 . تاياورلا ضعب يف هب حّرصم وه امك «مهفلس عطقي نأ

 دق ناكو .«شحو رمح اوأر ذإ .نوريسي مه امنيبف» : هلوق

 ملع هنكلو ءاهيلإ هل اوريشي ملو «كلذب ةداتق ابأ اورمأي ملو ءاهل

 نم ىثنألا يهو ؛اناتأ اهنم رقعف ءاهيلع لمحو «هسفن نم اهب

 - اًبلاغ - هنإف ءائيش لصح نم نأل ؛هسفنل اهدصق ناكو ءرمحلا

 ءآلإو «عبتلا هجو ىلع هعم اولكأ هباحصأ نكلو «هسفنل هدصقي

 . ةماثج نب بعصلا ثيدح يف يتأي امك ؛ مهلجأل هدصي مل وهف

 ءاّسأب هب اوري مل مهنأ :يأ ؛«اهمحل نم انلكأف انلزنف» :هلوقو

 «هميرحت الو «هلح اونقيتي مل مهنأل ؛اومدنو اورواشت كلذ دعب مهنكلو

 نم يقب ام انلمحف .؟نولم]ارحم نحنو ءديص محل لكأن» :اولاقف

 ل هللا لوسر انكردأف» هللا لوسر كلذ نع اولأسيل : يأ ؛ ««اهمحل

 . خلإ 2. . .هرمأ دحأ مكنم له :لاقف ‹«كلذ نع هانلأسف
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 راشأ وأ ءاهيلع لمحي نأ هرمأ مهنم دحأ ناك نإ هنأ : يأ

 نم اذهو «نيمرخُملا ىلع تمرح «ببس اهيف هل ناك وأ ءاهيلإ

 نأ سأب الف «ءيش ناسنإ ىلع مرح اذإ هنأ بلاغلا نإف ؛ بئارغلا

 يف الإ «كلذ وحنو «اًحالس هلواني وأ «هل لالح وه نم هب ربخي
 .هجو لكب ديصلا مارتحا هيلع بجي مرحملا نأل ؛اذه

 «كلذ وحنو «سمش يف وأ «ةرجش لظ يف هدجو ول اذهلو

 مهنم نكي مل هنأ ملَع اًملف «هناكم دعقيو «هرفني نأ هيلع مرح

 :ىرخألا ةياورلا يفو ««اهمحل نم يقب ام اولك» :لاق «ببس
 لح تبثف ««اهلكأف «دضعلا هتلوانف ؟ءيش هنم مكعم له :لاقف»

 .نوكي ام غلبأ نم اذهو «هلعفو هرمأب كلذ

 :دئاوف ثيدحلا اذه يفف

 نإف «هب رمي تاقيم لوأ نم مرحُب نأ همزلي جاحلا نأ : اهنم

 ‹تاقيملا نزاو نإف «تاقيملا نزاو اذإ مرحأ «تاقيمب رمي مل

 نزاو اذإ مرحأ ءءاش نإف «ةكم نم هنم برقأ اتاقيم رمي هنأ ملعو

 . بيرقلا ىلإ لصو اذإ ءاش نإو «ديعبلا تاقيملا

 رمحلا فالخب «ةرهاط يهو «ةّيشحولا رمحلا لح :هيفو
 . لحت ال سكر ةسجن اهنإف ؛ ةيلهألا

 هل نكي مل اذإ لالحلا ديص نم لكألا مرحملل لحي هنأ : هيفو

 .هيلع مرح «كلذك ناك نإف «مرحملا لجأل دصَي ملو «ةناعإ هيف

 اهيف فلتخت بعش تاذ ةلأسم نع لئس نم مزلي هنأ : هيفو

 .اهنم هدارم نقيتي مل ام «لئاّسلا لصفتسي نأ : ماكحألا
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 نالا ثيل

 ىلإ ىَدْمَأ هنأ : 45 َتِئْيَللا َةَماَنَج نب بْمّصلا نع - )١45(

 امل ِْيَلَع هَدَرَق َناَدوي ْوَأ «ءاوُبَألاب َوُهَو اًيِشْحَو ارامج لك یبا

 . "مدح نأ الإ َكْيَلَع دن ْمَلنِإ» :َلاَق ءوِهْجَو يف ام َىَأَر

 «ديصلا ءازجو راصحإلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ء(۱۷۲۹) مقر «لبقي مل ءاّيح اًيشحو اًرامح مرحملل ىدهأ اذإ :باب

 «مرحملل ديصلا ميرحت :باب «جحلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو

 .(۱۱۹۳) مقر

 نم )١١95(« مقر «ديصلا ميرحت :باب «جحلا :باتك يف ملسم هجرخأ (؟)

 نع «سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «مكحلا نع ءروصنم ةياور
 .هب «بعصلا

 مقر «مرحملل ديصلا ميرحت :باب «جحلا :باتك يف ملسم هجرخأ (6)

 . بيبح نع «ةبعش ةياور نم )١١945(«

 م84



 .٠  5 00ل ١
 ."'رامج زجع : ظفل يِفَو

e 2 2ا 4  e0 -  

 مرخُملاو .هلجأل ديص هنأ ّنظ هنأ :ٍثيِدَحلا اذه هجو

 ىلإ ىدهأ هنأ» :يثيللا ةماثج نب بعصلا ثيدح يف هلوق
 لجر» :رخألا تاياورلا يفو .خلإ «. . .اًيشحو اًرامح ُب يبنلا

 ؛اهنيب ضقانت ال :«رامح زجع وأ ءرامح قش وأ «رامح

 :دارملاو «رامح :لاقيف «ضعبلا داريو «لكلا قلطي [هلنإف

 ؛اهيلع قلطي زجعلا كلذكو «لجّرلا ىلع قلطي قشلاو «هضعب

(000 

00 

 مقر .مرحملل ديصلا ميرحت : باب ‹«جحلا : باتك يف ملسم هج رخأ

 )١145(« مكحلا نع «ةبعش ةياور نم .

 ٠١١(« /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبطرقلل «مهفملا»و ١95(. /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 «ماكحألا ةدمع حرشاو ٠١۳١(« /۸) يوونلل «ملسم حرش»و «(71717)

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و .(450 /7) قيقد نبال

 ٠١(( 9/5 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )5/ 5٠١(«

 رجح نبال «يرابلا حتف»و :-YYo)» :ص) ىشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

 «يراسلا داشرإ»و )١٠١١/ ١75(« ينيعلل «يراقلا ةدمع»و 50/ ١(

 لين»و ء(۱۹۳ /؟) يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(۲۹۹ /7) ينالطسقلل

 .(85 )٥/ يناكوشلل «راطوألا

 مقر «مرحملل ديصلا ميرحت' : باب ‹«جحلا : باتك يف ملسم هج رخخأ

 )١1١92(.

 مق



 . لجّرلا لصأ هنأل

 نادرو وهو ؛«ةروتسم» :نآلا ىمسملا عضوملا وه :ءاوبألاو

 .نابراقتم

 :دئاوف ثيدحلا اذه يفو

 ىلع مرح «مرحملا لجأل اًديص داص اذإ لالحلا نأ :اهنم

 .كللَي يبنلا لجأل هداص هنأ هرمأ رهاظو هلاح ةنيرق نأل ؛مرحملا

 . شحولا رمح لح :هيفو
 ءائيش ملسملا هوخأ هنم مّهوت اذإ ناسنإلل يغبني هنأ : هيفو

 ؛هنزح بهذيو «هرسيل ؛همهوت ام يفني نأ يغبنيف «كلذل نزحو

 دق ب هللا لوسر نأ ّنظو «هتّيده در امل ي هنإف ؛اذه يف امك

 ىتح «نزحف «كلذ بجوي اًئيش هنع عمس هنأ وأ «هيلع بضغ
 نم عناملاب هربخأ «لاحلا هذهب هآر اًملف .ههجو ىلع نزحلا رهظ

 ؛ مرح نأ الإ كيلع هّدرن مل انإ» :لاقف «همهوت ام ىفنو «كلذ

 لحي ال نكلو «نزحت الف «هدر بجوي ببس كنم رجي مل هنأ : يأ
 .مرح نحنو ءانلجأل َديِص هنأل ؛انل
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 لوألا ثيل
 ْنَع « اًمُهْنَع هللا ىضر  َرَمع نب هَلاِدْسَع نع - )۲٤۷( موت و آ

 اًمهنم ٍدِحاَو لكف ءِنَآلَجَلا عيابت اذإ» : لاق هنأ :ِلك هللا ٍلوُسَر رو ا e 0 ر ا 7 E لي 02

 اَعيابتف ءَرَخآلا اَمُهُدَحأ ْرّيَحُي وأ ءاًعيِمَج اکو ءاقّرفتَي مل ام رايخلاب
0.0 

 2 وس ےک ےس »+ 2 ت

 . '«عيبلا بجو دقف كلذ ىلع

 زوجي مك : باب ' عويبلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت « )۱(

 : باب ' عويبلا :باتك يف ملسمو «رخأ عضاومو ل( مقر ‹؟عيبلا

 »)11۸ /6) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم #*

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و 51/١(« /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 يوونلل «ملسم حرشاو TAI)» /:) يبطرقلل (مهفملا»و »)10۷ /ه)

 مالعإلا»و ٠١١(. /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )١/ ۱۷٤(«

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(٩ /۷) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 = حتفاو )١57/5(« يقارعلل «بيرثتلا حرط»و ٠١87(« /۲) راطعلا نبال

AY'o 



 . صاخ ىنعمو «ماع ىنعم هل : «عويبلا باتك» : هلوق

 لخديف «هتلباقمب ءيش ءاطعإو «ءيش ذخأ هنأ :ماعلا هانعمف

 رئاسو ‹«ةعرازملاو «ةاقاسملاو «ةراجإلاو «صاخلا عيبلا : هيف

 . تاضواعملا

 لام ةلدابم وه :مهلوقب ءاهقفلا هدح امك ؛ صاخلا هانعمو

 .ديبأتلا ىلع امهدحأ لثمب ةعفنم وأ

 «سايقلاو «ةمكحلاو «عامجإلاو «ةنّسلاو «باتكلاب تبث دقو

 َمَرَحَو ميَبْل هلا ٌلحأو# : ىلاعت لاق ؛ماكحألا هب تبثت تبثت ام غلبأ اذهو

 لَك هب رمأف «ثيداحألا كلذ يف ترئاكتو «[۲۷ : ةرقبلا]4 ايل

 ةزئاجلا دوقعلا ىلع سانلا رقأو «هلعفو

 كلذ ىلإ هيرب سانلا نإف «سايقلاو ةمكحلا اأو

 ڈ شئاعملا هوجو نإف ؛ مهلاومأ ءامنو «مهتاوقأل

 . ثورحلا

 ‹(۲۲۷ )١١/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ,(7”77 /5) رجح نبال «؟يرابلا =

 يناكوشلل «راطوألا لين»و «(57 )٤/ ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و

 .(۲۸۹ )٥/

 نيدباع ننال راتحملا در هتيشاح عم يفكصحلل راتخملا ردلا :عجار )١(

 «يقوسدلا ةيشاح .(۲۲۲ )٤/ باظحلل ليلجلا بهاوم )/ ٥٠۲(.

 يواجحلل عانقإلا «0777 /۲) «ينيبرشلا بيطخلل جاتحملا ينغم «(7 /)

 2١508 ١55(. /۳) يتوهبلل عانقلا فاشك هحرش عم

 مم



 . تاعانصلاو

 .ءارشلاو عيبلا يهو ؛ةراجتلاو

 ىلع فّسأتي ًانايحأ ناسنإلا ناكو «هيلإ ةجاحلا ترثك اّملو

 «نيلجملا فاما ام رابخلا هل عرش هع راء يش ارش

 :نامسق رايخلاو

 ‹طرشلا رايخك ؛عاونأ هتحتو «هببس دوجوب تبثي :مسق

 :اهوجتو قرشلاو «نيلدعلاو ءتيعلاو

 وأ «هاطقسي مل ام «لاح ّلك ىلع نيعيابتملل تباث :مسقو

 . سلجملا رايخ وهو ءاقرفتي

 لكف نالجرلا عيابت اذإ» :رمع نبا ثيدح يف هلوقب هركذف
 . خلإ «. . .رايخلاب امهنم دحاو

 .هاطقسي وأ اقرفتي مل ام «نيعيابتملل رايخلا توبث : هيفف
 امهنأ :يأ ؛«رخآلا امهدحأ رّيخي وأ» :هلوق ىنعم اذهو

 نألو ءامهب اقفر 3 هنأل ؛طقسيف «رايخ ال نأ ىلع ناعيابتي

 ءةصاخ يمدآلل يذلا قحلا نيب قرفلا ملعي اذهبو ءامهل قحلا

 : هلل قحو يمدآلل قح هيف ام نيبو

 . طقس «هطاقسإ ىلع ايضارت اذإف ءاذه لثم :لوألاف

 مسقلا اذهف ءامهوحنو ءررغلاو ءابرلا دوقع لثم : يناثلاو
 .ىلاعت هلل اقح هيف ّنأل ؛ايضارت ولو حصي ال
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 [الناك اذإ ءامهل تبثي هنأ : يأ ؛«اًعيمج [ا]ناكو» : هلوقو

 رايخ الف «هوحنو عيبلا دقع يف رخآلا امهدحأ لكو ولف ءاًعيمج

 ةيشخ هقرافي نأ مرحيو ءاذه يف قرفتلا روصتي ال هنأل ؛ سلجملل

 . هيخأ قحل اطاقسإ هيف ّنأل ؛ ليقتسي نأ

 ؛ حيحصلا ىلع ‹ةعرازملاو «ةاقاسملاو .ةراجإلا : عيبلا لثمو

 عراشلا نأل ؛ سلجملا رايخ يف - بيع الو - «نامزال نادقع امهنأل

 يف ماد ام رايخلا هلف ءامهدحأ مدن مث «هوحنو عيبلا ابتك ولو

 يل
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 )  )14هل هلا ُلوُسَر لاق :َلاَق «مارج ِنْب ميكَح ْنَع :

 نق ءاَقرَتْفَي ىَّتَح» :- َلاَق ْوَأ  هاَقَرَفتَي ْمَل اَم راَيِخلاب ِناَعِيبلا»

 ْتَقِحُم ءابڏكو ءاَمتك ْنِإَو ءاَمهِعْيَب يف اَمُهَل َكِروُب ءاَنْيبَو ءاَقَدَص
 . '«اًمهعْيَب ةكرت و

 ؛«رايخلاب ناعيبلا» : مازح نب ميكح ثيدح يف هلوق : هلثمو

 دحاو لكل تباث هنأ : يأ ؛«اقرفتي مل ام» «يرتشملاو عئابلا : يأ

 نّيب اذإ :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 يف ملسمو ءرخأ عضاومو «(1917) مقر ءاحصنو ءامتكي ملو «ناعيبلا

 )٠١١۲(. مقر «نايبلاو عيبلا يف قدصلا : باب «عويبلا : باتك

 «ملسم حرشالو TA)» /5) يبطرقلل «مهفملا» : ثيدحلا حرش رداصم «*

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )٠١/ ۱۷١(« يوونلل

 حتفاو ١١89(2 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )۷/ ١9(«

 ء(٤۱۹ )١١/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «(۳۲۹ /5) رجح نبال «يرابلا

 يناكوشلل «راطوألا لين»و «(55 /5) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و

 . ةقباسلا حرشلا رداصم :رظناو .(389 )٠/
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 .امهب اًقفر عرشو ءامهنم

 . ا هملك عماوج نم اذهو

 ملو اقدص :يأ ؛«امهعيب يف امهل كروب ءاتّيبو ءاقدص نإف»

 . هنايب ىلإ جاتحي ام انّيبو «نمثلا وأ ةعلسلا ىلع ابذكي

 نايب يف ابذك :يأ ؛«امهعيب ةكرب تقحُم ءامتكو ءابذك نإو»

 . فاصوألا نم اهيف امو ءاهنمث

 ىلع مثإ ةدايز اذهف «كلذ ىلع فلحتلا :كلذ نم ُمظعأو

 .هوحنو بيعلا نم اهيف ام امتكو «مثإ

 ايندلا يف حبرلاو «حالفلاو ةكربلا :نايبلاو قدصلا يفف

 ةو

 ايندلا يف نارسخلاو «ةكربلا قحم :نامتكلاو بذكلا يفو

 .دهاشم رمأ اذهو «ةرخآلاو

 نأو هللا ىلإ برقي اميف هلذبو «لاملاب ينهّتلا : ةكربلا نمو

 بسكملا هيلع لخدي اذه دجتو «ةنجلا ىلإ هبحاصل اداز نوكي

 .ريثك ريخ هنم ىقبيو «ىلاعت هللا ىلإ برقي اميف هنم قفنيف «ليلقلا

 «هيف ىنهتي الو هللا ةعاط نع هلغشي نأ :ةكربلا قحم نمو

 «ةرخآلاو ايندلا يف هل اًيزخ نوكي نأو «هللا مّرح اميف هلذبي نأو

 اذه دجتو «هتكرب قحمت نأ دب الف « ةليلق ةّدم يف امن نإو - وهو

 .دفني ىتح هتاقفن ضعبل هيفكي الف «ريثكلا بسكملا هيلع لخدي

 م5



 وقم اهل نو يف اهلدك ال هللا كرف
 «ثيدحلا اذه لثمب ينتعي نأ ءارشلاو عيبلا دارأ نمل قحيو

 «ةرخآلاو ايندلا يف زوفلل بابسألا مظعأ نم هنإف ؛هبادآب بدأتيو

 . قفوملا هناحبس هللاو
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 عويس لاكي ام باب

 00 تيا

 اار لج ابا لول نک يو ولا ع یک
 ُسْمَل :ةَسَمَالُملاَو ةماعلا ِنَع ىَهَنَو «- ِهْبَلِإ َرظْنَي وأ بلقب

 ت

 . ويل رطب آل بَل

 عيب :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو «هل ظفللاو ء(٠٠٠۲) مقر .ةسمالملا

 )٠١١١(. مقر «ةذبانملاو ةسمالملا عيب لاطبإ : باب «عويبلا

 ء(۹٥٤ /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبطرقلل «مهفملا»و ١55(. /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 «ماكحألا ةدمع حرشاو )٠١/ ١54(« يوونلل «ملسم حرشا»و )5/ ۳٠١(«

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(١٠١ /7) قيقد نبال

 حرط»و 22٠١97 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 2.0758 /۷)

 ةدمعاو ١۹١(« /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و «(98 /7) يقارعلل «بيرثتلا

 .(55 /5) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )7177/١١(« ينيعلل «يراقلا
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 هللا مرح يتلا :يأ ؛«عويبلا نم هنع يهن ام باب» :هلوق

 : ناعون يهو .هلوسرو

 ارال ؛ مرح عون

 . معأ رسيملا لب «ررغلا وهو ءرسيملا : يناثلا عونلاو

 مهللا «ةمّرحملا عويبلا نم عون نيعونلا نيذه نع جرخي الو

 .رسيملاب لخاد هنأ عم «نيدقاعتملا دحأ ّقِحل ٌرضل مرح ام الإ

 كي هللا لوسر نأ» :ديعس يبأ ثيدح يف هركذ ام :ررغلا نمف

 نم امهيف ةسمالملاو ةذبانملاف «خلإ «...ةذبانملا نع ىهن

 ءرظن الب هسمل وأ «بوثلا ذبن :امهنأب امهرسفو «ريثك ءيش ررغلا
 هل تلقت الو

 .ررغ اهيف لصحيو .«فلتخت يتلا ءايشألا يف اذهو

 ؛هوحنو نزولاب ةطوبضملا ءاهوحنو «يناوألاو «بايثلا يف اّمأو

 اهنم اًئيش ذخأي نأ سأب الف «ضعب نع اهضعب فلتخي ال ثيحب
 . فلتخي ال سنجلا مولعم ناك اذإ هيلإ رظني نأ لبق

 ةرمث امهنيب ناك ولف ءاهوحنو ءةمسقلا :كلذ لثمو

 «ةمسقلا يف افيحي نأ ادارأو ءاهفصن دحاو لكل ءاهوحنو

 «كلذ وحنو «نيثلثو «ثلثك ؛اَنيِب اًئيش اًدئاز امهدحأ العجيو
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 يف لدعلا مزليف «ررغ اذهو ءاّمناغ رخآلاو ءاّمراغ نوكي امهدحأ

 ؛زوجي الف  نادقاعتملا ىضر ولو  اذهو «ناكمإلا ردقب ةمسقلا

 .ىلاعت هلل اح هيف ّنأل
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 ارق ال» : لاق ل هللا لوسَر َّنَأ : هڪ ةَرِئرُه يبا ْنَع - )۲١۰(

 عيال ءاوشجاتت الو « ضْعَب عيب ىَلَع مكضغب ع ال «نابكرلا

 ٍنيئرظلا ٍْيَحب وه ءاَهَعاَتْبا ِنَمَو معلا اوُدّصت الو وابل ٌريضاَح

RG CE E 
 . رمت ْنِم

 عيبي ال :باب «عويبلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا ۰ (۱)

  عويبلا :باتك يف ملسمو «رخأ عضاومو )° ۳۲) مقر « هيخأ عيب ىلع

 .(1916) مقر «هيخأ عيب ىلع لجرلا عيب ميرحت :باب

 لبإلا لفحُي الأ عئابلل يهنلا :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 ‹عويبلا : باتک يف ملسمو )۰ 1£) مقر ‹ةلفحم لكو منغلاو رقبلاو

 .(15١؟5) مقر «ةارصملا عيب مكح : باب

 1١) /) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم ٭

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و ٥۲۳١(« /57) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 = «مهفملا»و 1Y)» /0( ضايع ىضاقلل «ملعملا لامكإ»و )05/ 5١19(.
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 : خلإ . . .«نابكرلا اوقلت ال١ :ةريره يبأ ثيدح يف هلوق

 : ةمرحملا عويبلا نم عاونأ ةسمخ هيف ركذ ثيدحلا اذه

 ملعي ال بلاجلا نأل ؛بلَجلا يقلت وهو «نابكرلا يقلت :لوألا

 بجيو «يقلتملا ىلع مّرحيف «كلذ ملعي يقلتملاو «رعسلا نع

 . هتبوقع

 ‹عيبلا ىضمأ ءاش نإ «رايخلاب وهف «قوسلا بلاجلا طبه اذإو

 نم يرتشي مث «همتكيو ءرعسلا ةدايز ملعي يذلا : كلذ لثمو

 . مهعلس سانلا

 .رايخلاب مهف «همتكو هملع هنأو «كلذب اوملع اذإف

 هب عقي هنأل ؛«ضعب عيب ىلع مكضعب عبي الو» :لاق : يناثلا

 .ريثك ءيش ءاضغبلاو قاقشلا نم

 «ةرشعب ةعلس ناسنإ ىلع عيبي اناسنإ ىري نأ :لثم كلذو

 ةدمع حرشالو )٠١/ ١08(« يوونلل «ملسم حرش»و «(۳۷۳ )٤/ يبطرقلل =

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١١١(« /7) قيقد نبال «ماكحألا

 ء(٤۹٠٠ /5؟) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 7١(« /۷) نقلملا

 يقارعلل «بيرثتلا حرط»و ء(۲۲۸ :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

 «يراقلا ةدمع»و 3757(2 /5) رجح نبال «يرابلا حتفاو 200577 /5)

 لبس»و 160(2 /5) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و «(559 ) ينيعلل

 . 0771 )٥/ يناكوشلل «راطوألا لين»و «(7 /7) يناعنصلل «مالسلا
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 .هعم دقعيو «خسفيل ؛ةعستب اهلثم كيطعأ انأ : يرتشملل لوقيف

 :ةعستب ةعلس عاب نمل لوقي نأك ؛هئارش ىلع ءارشلا : هلثمو

 .هعم دقعيو خسفيل ؛ نيرايخلا ةدم يف : يأ ؛ةرشع اهيف يدنع

 «حاكتلا يف هتبطخ ىلع ةبطخلاو «ةراجإ ىلع ةراجإلا : هلثمو

 ةفيظولل ًالهأ ناك اذإ ملسملا اهيف فظوي يتلا ءايشألا عيمجو

 ءاهبلط مّرحيف «كلذ وحنو «سيردتلاو «ناذألاو «ةمامإلاك ؛ هلثم

 ببس كلذ يف نأل ؛هيلع بجي امب اًمئاق الهأ اهيف نم ناك اذإ

 . ءاضغبلاو ةوادعلا

 :هنمو «ةدايزلا :شجنلاو ««اوشجانت الو» :لاق :ثلاثلا

 وهو «ةعلسلا يف ناسنإلا ةدايز وهف «هتراثإ : يأ ؛ريطلا شجن

 «يرتشملاب رارضإلا وأ «عئابلا عفن دصقل اّمإ ؛اهءارش ديري ال
 و اک او عا وا ذك تمس ی یا لوف نو

 .زوجي ال اذهف «بذاک

 ءاضمإلا نيب رايخلا يرتشمللف «شجنلا دصق ققحت اذإو

 :درلاو

 : «دابل رضاح عبي الو» : هلوقب هركذ : عبارلاو

 امك ءاراسمس هل نوكي ال :لاقف .كلذ نع ساّبع نبا لئس

 : طورش ةثالثب كلذ مرحيف «ًالآلَد يأ ؛ يتأي
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 ءاهموي رعسب هتعلس عيبي ءاّمداق يدابلا نوكي نأ :اهدحأ

 .اهنزخيل ال

 الف ءرضاحلا يدابلا دصق نإف ءهرضاحلا هدصقي نأ : يناثلا

 .هل اهعيبب سأب

 «نمسلاو «ماعطلاك ؛سانلا هل جاتحي امم هنأ :ثلاثلا

 . كلذ وحنو «يشاوملاو

 اوعد» :هلوقب لك يبنلا اهركذ :هل هعيب نع يهنلا يف ةمكحلاو

 ةميق نم صقني عئابلا نإف ؛''«ضعب نم مهضعب هللا قزري ساتلا

 .هل ةميقلا ليجعت ردقب هتعلس

 .خلإ 2. . .منغلا اورصت الو» : هلوقب هركذ : سماخلا

 ديري يتلا ةميهبلا كرت :يأ ؟نييحتلاب فورعملا وه :ةيرصتلا

 مهوتيف «نبللاب اهعرض ءىلتميل ؛اهبلحي ال «هوحنو اًموي اهعيب

 «رايخلا يرتشملل هيف تبثيو «مارح اذهف .اهتداع كلذ نأ يرتشملا

 . سيلدتلا رايخ : ىمسيو

 .رمت نم اعاصو اهّدر ءاش نإو ءاهكسمأ ءاش نإف ءاهبلح اذإف

 ‹عيبلا تقو اهعرض يف يذلا نبللا نع ضوع عاصلا اذهو

 مقر «يدابلل رضاحلا عيب ميرحت : باب ‹عويبلا : باتک يف ملسم هجرخأ 000

 .(١6١؟؟)
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 كلم ىلع ثدح هدعب ثداحلا نأل ؛كلذ دعب ثدح يذلا

 ؛تافلتملا ةدعاقل فلاخم اذهو ءاهيلع هتقفن ةلباقمب وهو «يرتشملا

 اذه يفو «ةميقلاف ءرذعت نإف ءاهلثم در تافلتملا يف ةدعاقلا نأل

 هيف هجارخإ دعب هدرو «رذعتم عرضلا يف نبللا در نأل ؛عاصلا نّيعتي
 هنألو «عازنلا عطقل ؛عاصلا ىلع عراشلا صنف «عئابلا ىلع ررض

 .ةليلق هتدايزف «داز وأ «ليلق هصقنف «صقن نإو «هتميق براقي

 .هتلقو نبللا ةرثك يف ةربع ال ءرقبلاو لبإلا : منغلا لثمو

 رعش ةيوست وحن - سيلدتلا رايخ وهو - عونلا اذه نمو

 نم كلذ وحنو ءاهضرع دنع هلاسرإو «ىحرلا ءام عمجو «ةيراجلا
 ةميهبلا عابشإك ؛ عيبملل ةمزال ةفص اهنأ يرتشملا مّهوتي يتلا ءايشألا

 .اهمحل لخدي يذلا ءاملا اهئاقسإو

 .«اثالث رايخلاب وهو» :رخآلا ظفللا يف هوحنو



 ةهعب 5

 1 ل و ف ل
 يتلا جتتت مث «ةقانلا جتتت ن | روز م ا

 . ")اًهنْطَي ىف

 ررغلا عيب :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 «عويبلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )۲٠۳١(« مقر «ةلبحلا لبحو

 )١9١5(. مقر «ةلبحلا لبح عيب ميرحت : باب

 55١(« /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» : ثيدحلا حرش رداصم *

 يضاقلل «ملعملا لامكإ»و «(715 /5) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و

 (ملسم حرشا»و 20777 /5) يبطرقلل «مهفملا»و ١١١(. /5) ضايع

 ء(١١٠ /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )٠١/ ٠١۷١(« يوونلل

 يف ةدعلا»و ء(٤۷ /1) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ١٠٠١(« /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش

 نبال «يرابلا حتف»و «(08 /5) يقارعلل «بيرثتلا حرط»و ۲۳١(« :ص)

 داشرإ»و ء(7/١ )١١/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )٤/ ٠١(« رجح

 ١5(« /7) يناعنصلل «مالسلا لبس»و :(57 )٤/ ينالطسقلل «يراسلا

 ۲٤۳(. /0) يناكوشلل «راطوألا لين»و

 6١م



 جاتنپ - تسلا ةريبكلا يهو  َفراّشلا عيبي ناك ُهَّنِإ :ليق

 لبح عيب نع ىهن لك هللا لوسر نأ» : رمع نبا ثيدح يف هلوق
 : هنأب هرّسف خلإ «. . . ةلبحلا

 . اهنطب يف يتلا جتنت مث «ةقانلا جتنت [نأ] ىلإ نمثلا قيلعت

 نينجلا جاتنب  ةنسملا : يأ - فراشلا عيب هنأ : يناثلا عونلا

 . هتقان نطب يف يذلا

 هنإف ؛ررضلاو ررغلا نم هيف امل ؛هنع ّيهنم مارح نيعونلا الكو

 ركذ وه لهو ؟اًميم وأ اًح دلت له ملعي الو ؟هذه دلت ىتم ملعي ال
 يح دلي لهو ؟ال وأ لمحي لهو ؟تومي وأ شيعي لهو ؟ىثنأ وأ

 .هيف ام ررضلاو ررغلا نم هيفف ؟ىثنأ وأ اًركذ ؟اتيم وأ

 وأ «عيبملا وأ «نمثلا لهج ءاوس «لوهجملا عيبلا مرحيف

 .لجألا

 ةلعلا هذهل ؛لمحلا لمح ّصخ امتإو ءاّضيأ لمحلا عيب مرحيو

 هلعفي ام اذكو «ةّيلهاجلا لهأ هعيابتي اًعيب ناك هنأ يهو ءركذ يتلا

 ًالمح ىنثتسا «لصألا بيط هوحنو اًسرف عاب اذإ ؛مويلا ىلإ سانلا
 . لمحلا دجوي نأ لبق هب لمحت امم
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 نأ :- امُهْنَع هللا يضر  َرَمْع نب ادع ْنَع )767( 
 6. 56 o نع ت مقا

 ْنَع یھن ءاھحالص ودبي ىَّنَح ةَرَمللا عي یھن یب هللا َلوُسَر

 0 عِئابلا َكِلَذ

 عاب نم :باب «ةاكزلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ملسمو «رخأ عضاومو «(۲۰۰۱) مقر «هعرز وأ هضرأ وأ هلخن وأ هرامث

 طرش ريغب اهحالص ودب لبق رامثلا عيب نع يهنلا : باب «عويبلا : باتك يف

 )١515(. مقر عطقلا

 يف ملسم هجرخأ دقو ««يرتشملاو عئابلا ىهن» :ملسمو يراخبلا ظفلو

 طرش ريغب اهحالص ودب لبق رامثلا عيب نع يهنلا :باب «عويبلا :باتك

 نع ىهن» : ظفلب  امهنع هللا يضر  رمع نبا نع )۱٥۳۰(« مقر «عطقلا

 عئابلا ىهن «ةهاعلا نمأيو «ضيبي ىتح لبنسلا نعو «وهزي ىتح لخنلا عيب
 . «يرتشملاو

 لامكإ»و ء(۳٠۳ /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(۳۸۷ /5) يبطرقلل «مهفملا»و )٥/ ١١۷(« ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو ء(۱۷۸ )٠١/ يوونلل «ملسم حرشاو

 = «(۷۹ /۷) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )١76/7(«
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 عيب نع ىهن» :- امهنع هللا يضر  رمع نبا ثيدح يف هلوق

 حالصلا ودبو ««يرتشملاو عئابلا ىهن ءاهحالص ودبي ىتح ةرمثلا

 نأ :بنعلا يفو ء«ًرفصت وأ رمحت نأ : لخنلا رمث يف - يتأي امك -

 هيف ودبي نأ :رمثلا ةّيقب يفو «رفصي نأ :جرتألا يفو ءاّولح هومتي
 .دتشي نأ :بحلا يفو «هلكأ بيطيو «جضنلا

 ادب اذإو «هيلإ ةجاحلا مدعو «تافآلا ةرثكل ؛كلذ نع ىهنو

 ادب اذإ هعيب حيبأ اذهلف «تافآلا تلقو «هعيب ىلإ جيتحا .هحالص

 . هحالص

 عيب كلذكو «لاحلا يف عطقلا طرشب هعيب : كلذ نم ىنثتسيو

 .اهحالص دبي مل ولو ءزوجيف «لصألل اًعبت ةرمثلا

 كلام لع اهب : تلا ره وويشملا لغ تاه تشو

 .هحالص ودب لبق زوجيف «لصألا

 «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ١١١7(« /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و =

 حتف»و ١755(. /5) يقارعلل «بيرثتلا حرط»و «(777 :ص) يشكرزلل

 داشرإ»و .(۸۲ /9) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ٠۲(. /۳) رجح نبال «يرابلا

 لين»و «(47 /۳) يناعنصلل «مالسلا لبس»و 4٠(: /7) ينالطسقلل «يراسلا

 )٥/ ۲۷١(. يناكوشلل «راطوألا

 «ىهنلا يلوأ بلاطم» ,«(57 )٠/ «فاصنإلا» ء(۷۳ /5) «ينغملا» :عجار )١(

 .( ١98/9
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 هريغو لصألا كلامو ءةلأسملا هذه ىف زوجي ال هنأ : حيحصلاو

 .اهلجأل عيبلا مرح يتلا ةلعلا يف ءاوس

¥ # 

Aoo 



 9 2 د4 < 5 0

© © 

 ساخ تبرك

 ْنَع ىن كك ہللا َلوُسَر نأ : د ِكِلاَم نْب سنآ ْنَع - (۲۹۳)
oا  

A 1# 0. dd 
 م د ىتح» : لاق ؟يهزت امو : ليق ‹ يهزت ىتح رامثلا عیب 52 ّ

 َلاَم مكْدَحأ لجتسَي مب ةَرَمّتلا هللا عم نإ َتْيَأَرأ» :لاق 7 ور م 000 - ناو حو ل مسك 0
 .«؟هيخأ

 عاب نم :باب «ةاكزلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «# )١(

 ملسمو ءرخأ عضاومو )۲٠٠٠(« مقر «هعرز وأ هضرأ وأ هلخن وأ هرامث

 ‹حئاوجلا عضو :باب «ةاقاسملا :باتك يف )٠٠١١/ ٠١ء ١١(« مقر

 ودبي نأ لبق رامثلا ءارش :باب «عويبلا :باتك يف 5077(«2) يئاسنلاو

 نع يهنلا :باب «تاراجتلا :باتك يف )757١1(« هجام نباو ءاهحالص

 .اهحالص ودبي نأ لبق رامثلا عيب

 ٠۳(« /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبطرقلل «مهفملا»و ۲٠۸(. /0) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 «ماكحألا ةدمع حرشاو )75١5/١١(« يوونلل «ملسم حرش»و 27817 /)

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١77(. /۳) قيقد نبال

«(Ao /¥)تكنلا»و ء(١١١١ /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و  = 

 ۸ل



 عيب نع ىهن ةا هللا لوسر نأ» : هه سنأ ثيدح يف هلوقو
 (...رمحت ىتح :لاق ؟يهزت امو :ليق .يهزت ىتح رامثلا

 .خلإ

 ودبي ىتح رامثلا عيب زوجي ال هنأ :- مدقت امك  :هيف

 .اهحالص

 رمث يف رارفصالا وأ رارمحالا وه :حالصلا ودب نأ : هيفو

 . مدقت ام ىلع هريغ يفو «هوحنو «لخنلا

 تيأرأ» :لاقف «فلتلا فوخ هنأو «هعيب عنم يف ةلعلا ركذ مث

 .2؟هيخأ لام مكدحأ لحتسي مب «ةرمثلا هللا عنم نإ

 دنع اهنم يرتشملا هأربأ ولو «عئابلا ىلع رامثلا حئاوج نأ : هيفف

 .دقعلا

 . هضبق لبق عرذ وأ دع وأ نزو وأ ليكب عيبملا : كلذ لثمو

 ا رر ع مهلا هلو

 . فلت ىتح اًملظ عيبملا ضبق يرتشملا عئابلا عنم اذإ : هلثمو

 . عئابلا نامض نمف «ضبقلا لبق تفلت اذإ ةينامثلا هذهف

 «(۳۹۷ /5) رجح نبال «يرابلا حتفاو 575(2 :ص) یشکرزلل «ةدمعلا ىلع =

 1١(. /5) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ۸٤(. /9) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 ۲۷١(. /0) ىناكوشلل «راطوألا لين»و

 مها/



 :َلاَق «- اًمُهْنَع هللا يضَر  ساّبَع نب مُناِدّبَع ْنَع - (2654)
 ص ع و ےل ر : نار ر وم 8

 داَبل ٌرضاَح عي نو «نابكُرلا ىقلتت نأ ٤ هللا لوّسَر ىَهن

 هَل نوک آل :َلاَق ؟دابل رضاَح :ُهَلْوَق ام : سابع نبإل ُثلقف :َّلاَق

 , )راسم

 عيبي له :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 عضاومو ء(۵٠٠٠۲) مقر «؟هحصني وأ هنيعي لهو ؟رجأ ريغب دابل رضاح

 مقر «يدابلل رضاحلا عيب ميرحت :باب «عويبلا :باتك يف ملسمو ءرخأ
(0۲۱). 

 «مهفملا»و ء(١٠١ /7) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 حرشاو )٠١١/ ١15(2 يوونلل «ملسم حرش»و 7717(2 /5) يبطرقلل

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(59١ /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(40 /۷) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و ء(١٠77 /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و )5/ ١١١٠١(«

 لبس»و ۷١(« /5) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و .(۲۸۲ )١١/ ينيعلل

 .(75515 )٥/ يناكوشلل «راطوألا لين»و 7١(« /۳) يناعنصلل «مالسلا
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 ىقلتت نأ هلك هللا لوسر ىهن» :ساّبع نبا ثيدح يف هلوق
 .خلإ 2. . .نابكرلا

 : كلذ يف ةمكحلاو «بلجلا يقلت ميرحت :- مدقت امك - : هيف

 «ةروصلا هذه يف عاب ولف «رعسلا لهجي هنأل ؛بلاجلل ةعيدخ هنأ

 . قوسلا طبه اذإ «رايخلاب وهف

 .هل يقلتملا بيدأت بجيو

 .هطورشب  مدقت امك  [ي]دابلل رضاحلا عيب ميرحت : هيفو

 :لالدلا :راسمسلاو

 «ثيدحلا اذه ظافلأ ضعب يف هب حرص امك ؛كلذ يف ةمكحلاو

 .«ضعب نم مهضعب هللا قزري سانلا اوعد» :لاق
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 عياّسلا ٌتيِدحلا

 :َلاق « اًمُهْنَع هللا يضر - َرَمع ِنْب ُلاِدْبَع ْنع - 0

 ًالخت ناك نإ ِهِطْئاَح َةَرَمَث عیب ب نآ ؛ ةنباَرُملا ِنَع هلك لل ر
 م <

 هم ص لإ م مس وه

 نأ اعْرَر ناك نِإَو OT کک

 . لك َكِلَذ ْنَع یھت «ماَمَط ليك هَ

 بيبزلا عيب :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 «رخأ عضاومو ل( دكت _ (TY مقر  ماعطلاب ماعطلاو «بييزلاب

 ءايارعلا يف الإ رمثلاب بطرلا عيب ميرحت :باب «عويبلا :باتك يف ملسمو
 )١655(. مقر

 TTY)» /% ربلا دبع نبال «راكذتسالا» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبطرقلل «مهفملا»و )١/ ١95(. ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 ةدمع حرشا)و c(YAA /°1( يوونلل «ملسم حرشالو »)4° /%0

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ٠١١(« /7) قيقد نبال «ماكحألا

 ١١١5(« /5) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(4۷ /1) نقلملا

 رجح نبال «يرابلا حتفا»و c(1 7/0 يقارعلل «بيرثتلا حرط»و

 «يراسلا داشرإ»و «(۲۹۰ )١١/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )5:/ ۳۸١(.

 لين»و ٤٤(« /7) يناعنصلل «مالسلا لبس»و .(۸۲ /5) ينالطسقلل

 . 0701 /0) يناكوشلل «راطوألا

 مك.



o 0 2-2ىهن :لاق  اًمهنع هللا يضر  هللادّبع نب رباج نع( 2 1 م وا سا هس م  

 د عيب نعو « شنب نڪو ءو و ورب نع 295 يم ةرمّثلا عبي ْنَعَو َةَئياَرُمْلا نعو ءةلقاحملاو ةَرَباَحُمْلا ْنَع هلك ىلا
 : تم م ب 2 2 عر معمم اس رم ص

 . “ايار الإ «مَْرَدلاَو ِراَيّدلاب الإ عابت ال نآو ءاَهْحآلَص وذي ىَّتَح

 .«ةنبازملا نع لب هللا لوسر ىهن» :رمع نبا ثيدح ىف هلوق

 رمتلا عيبك ؛هسنج نم مولعم ليكب ءاّصرخ رمثلا عيب أب اهرسف مث

 هرامث عاب نم :باب «ةاكزلا :باتك يف يراخبلا هاور :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 «عويبلا :باتك يف ملسمو )١517(« مقر «هعرز وأ هضرأ وأ هلخن وأ

 )٠١١١(. مقر «ةنبازملاو ةلقاحملا نع يهنلا : باب

 «مهفملا»و ء(4۷ /7) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 حرشاو «(۱۹۲ )٠١/ يوونلل «ملسم حرش»و ء(١١٤ /5) يبطرقلل

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١(« /۳) ديعلا قيقد نبال «ماكحألا ةدمع

 /١١١1(« /۲) راطغلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ٠١١(« /۷) «ماكحألا

 ۲۲٤(‹ /١؟) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ١ /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و

 ١9(. /۳) يناعنصلل «مالسلا لبس»ز (15 / 5) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و

۸٦۱ 



 ةلقاحم :بحلاب عرزلا عيب ىّمسيو «عرزلاب بحلا :هلثمو

 وهو - يوبرلا عيب زوجي ال هنأل ؛ةلاهجلا : كلذ يف ةلعلاو ءاضيأ

 . ديب ادي «لثمب ًالثم الإ ءهسنجب - نوزوملاو ليكملا
 : ثالث روصلاف

 . لضافتلا ملعي نأ ام

 . لثامتلا لهجي وأ

 . لثامتلا ملعي وأ

 ىنثتسيو «لئامتلاب ملعلا يهو «ةريخألا ةلأسملا الإ حصي الف

 .ةجاحلل ؟ يتأي امك ايارعلا كلذ نم

 ناسنإ ةّمذ يف هل ناك اذإ «مويلا سانلا هلمعتسي ام : هلثمو

 يف امع ةلخن هل صرخي نأ هنم دارأ مث «نزولا مولعم رمت - ًالثم -

 ؛ةروكذملا ةلأسملا نم ميرحتلاب ىلوأ وه لب ءزوجي ال اذهف «هتّمذ

 فيكف «نيع مولعملا نأ عم «هلثمب اًصرخ هعيب زوجي ال ناك اذإ هنأل

 .- ملعأ هللاو - ميرحتلاب هنم ىلوأ وهف «ةّمذلا يف اتيد ناك اذإ
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 هل هللا َلوُسَر نأ : ه5 ٌيِراَصْنَألا دوُعْسَم يأ ْنَع - (۲۷)
 .٠نِهاَكلا ٍناَولُحو ّيِغَبلا ِرْهَمَو ءبلكلا ِنَمَن ْنَع ىَهن

 نمث نع ىهن هلك هللا لوسر نأ» :دوعسم يبأ ثيدح يف هلوق

 .خلإ 2. . .بلكلا

 نمث :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 «ةاقاسملا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )۲٠۲۲(« مقر «بلكلا

 )١65970(. مقر «يغبلا رهمو ‹نهاكلا ناولحو «بلكلا نمث ميرحت : باب

 ٠١5(, /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم #

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(578 /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 (مهفملا»و «(۲۳۹ /0) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )6/ ٦۷

 حرشالو »)1 لا يوونلل (ملسم حرشاو t)c /5) يبطرقلل

 ةلمع دئاوفب مالعإلا»و ١75(, /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١١٠ /۷) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و «(575 /5) رجح نبال «يرابلا حتفاو )۲/ ١(«(

 لبس»و ١١5(«2 /5) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و «(05 /7١؟) ينيعلل

 .(۲۳۸ )٥/ يناكوشلل «راطوألا لين»و «(7 /۳) يناعنصلل «مالسلا

 مك"



 ءانتقا حابي هنإف «هعيب لحي الف «ءانتقالا حابم بلكلا ناك ولو

 هذه ريغل هانتقا نمو «ةيشاملاو عرزلاو ديصلل دوسألا ريغ بلكلا

 .ناطاريق موي لك هرجأ نم صقن «ةثالثلا

 . لاح لك يف بلكلا نمث ميرحت : هيفف

 ؛انزلا ةلباقم يف ةينازلا هذخأت ام : يأ ؛يغبلا رهم ميرحت : هيفو

 . حابي الف «مّرحم لعف ضوع هنأل

 «هتناهك ىلع هذخأي ام وهو «نهاكلا ناولح ميرحت :هيفو

 لعف ةلباقم اضيأ اذهف «تابيغملا ملع نم هيعّدي امب هرابخإو
 . مرحم

 هنوربخيف «نيطايشلا عمجي هنأ يعّديو “رّيحي يذلا : هلثمو

 امب هقّدصف ءاتهاك وأ افارع ىتأ نم» :درو دقو «هوحنو قرس امب

 . لڳ دمحم ىلع َلِزنَأ امب رفك دقف «لوقي

 ؟ )١(

 )۳۹۰٤(« مقر نهاكلا يف :باب «بطلا :باتك يف دواد وبأ هجرخأ (۲)

 « ضئاحلا نايتإ ةيهارك يف ءاج ام :باب «ةراهطلا : باتك يف يذمرتلاو

 نع يهنلا :باب ءاهننسو ةراهطلا :باتك يف هجام نباو )١75(« مقر

 .(519) مقر ضئاحلا نايتإ
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 ىلع ذخؤي امك ؛مارح وهف «مّرحم رمأ ةلباقم يف ضوع لكف
 لباقي ام اهنمث نم مّرحيف «ةينغملا ةيراجلا نمث هلثمو .مّرحملا ءانغلا

 ؛©"ةَجّداس ةينغملا ةمألا موقتو :ءاهقفلا لاق اذهلو .ةفصلا هذه

 . ةفصلا هذه نم ةيلاخ : يأ

 «جاتحملا ةياهن» 5١(« /5) «ريبكلا حرشلا» ١50(.« /5) «ينغملا» :عجار (1)

 .( )0/ ١507

Ao 



 : لاق لكي هللا َلَوُسَر نأ : هيض چیخ ِنْب عِفاَر نع -()
 ت و و - 7 هةر يل >- 5 و
 ماجحلا تکو «ثيبخ ٌىغبلا رهمو «ثيبخ بلكلا نمثا

 و ت
40 0 

 نمث ميرحت :باب «ةاقاسملا :باتك يف ملسم هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 )٠١١۸(. مقر «يغبلا رهمو ء«نهاكلا ناولحو «بلكلا

 امنإو 4إ جيدخ نب عفار ةياور نم «هحيحص» يف يراخبلا هجرخي ملو

 عمجلا» يف يليبشإلا قحلا دبع ظفاحلا هيلع هبن امك «ملسم دارفأ نم وه

 .(5100) :مقر ؟نيحيحصلا نيب

 ةضراع»و ٠١7(«2 /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم »

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ۲۷١(. /5) يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرش»و ٤٤٥(. /5) يبطرقلل «مهفملا»و .(۲۳۹ /65)

 مالعإلا»و ١15(« /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )۱۰/ ۲۳١(«

 حرش يف ةدعلا»و 2«(17١؟ /۷) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكتنلا»و ١١١7(«0 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا

 «راطوألا ليناو ء(٠۸ /7) يناعنصلل «مالسلا لبس»و 0775 :ص)
 .(۲۲ /5) يناكوشلل

۸٦٦ 



 .٠ . . ثيبخ بلكلا نمث» :جيدخ نب عفار ثيدح يف هلوق

 هلوق يف وه امك ؛مرحملا ءىشلا ىلع قلطي : ثيبخلا

 .[١ا/ : فارعألا] َتِبسَحْل م هيلع مرو : ىلاعت

 سلو : ىلاعت هلوق يف امك ؛ءيندلا ءيدرلا ىلع قلطيو

 ءيدرلا اودصقت ال : يأ ؟[؟717 :ةرقبلا]€ ِهيِف اوُصِحْفَت نأ لإ هيِذخاَب

 ملو «هولبقت مل ءمكقح ةلباقم يف مكل لذب ولو :يأ ؛لاملا نم

 . يضاغتلا : يأ ؛ضامغإلا هجو ىلع الإ هوذخأت

 نمث» :هلوقف ؟نيعونلا الك ثيدحلا اذه يف عمتجا دقو

 . مذقت امك نامرحم ناذه ««ثيبخ يغبلا رهمو «ثيبخ بلكلا

 هنأل ؟ ءىند ءيدر : يأ ؛ (ثيبخ ماجحلا بسكوا : هلوقو

 همعطي نأو «هنع هزنَّتلا ىغبنيف «مدلا نم هجرخي ام ةلباقم يف

 نأ» : مرحمب سيلو «ءيند ءيدر هنأ :دارملا نأ ىلع ليلدلاو

 مل ءامرحم ناك ولو 220(هرجأ ماّجحلا ىطعأو «مجح كَ لا

 . حابم لمع ةلباقم يف هنألو «هاّيإ هطعي

 )١( مقر «ماجحلا جارخ :باب «ةراجإلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ )۲۲۷۸«

  »649ةرجأ لح :باب «ةاقاسملا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو

 مقر ماجحلا )؟١17١(.

AY 



 نكي ملو «ةماجحلا ىلإ نيجاتحم سائلا لزي ملف :اضيأو

 بساكملاك وهو .اذه ىلع سانلا لمع لزي ملو ءاهيف عربتي ماّجحلا

 .ولعلاو ةءاندلاب فلتخت بساكملاف ءاهوحنو ةحاسكلا نم ؛ ةئيدرلا

 يقزر لعجو» : لاق امك لكك يبنلا بسكم :بساكملا ىلعأو

 هنأل ؟ هللا ليبس يف داهجلاب ةمينغلا : يأ ؛ «٩ يحمر لظ تحت

 . ةرخآلاو ايندلا ريخ هب لصحي
 : ليقو «ةراجتلا :ليقو «ةعارزلا :ليقف ؛اوفلتخا هدعب مث

 .امهوحنو «ةدادحو «ةراجت نم ؛ةعانصلا

 حلصأ ناك ام ي يبنلا بسكم دعب لضفألا نأ : حيحّصلاو

 يهلي ال يذلاف ؛هيلع بترتي امو لمعلل رظنيف «هايندو دبعلا نيدل

 «نوكي ام لضفأ لالحلا قزرلا هب لصحيو «تادابعلا نع

 «نوكي ام ُلزنأ وهف «تاعاطلا نع يهلُّيو «مارحلا نم برقي امو

 .اهوحنو ةّمذلا يف نيّدلا ذخأو «دعولا فالخإ نم هبرقي ام هلثمو

 ءاقلعم يراخبلاو ءركاش دمحأ هححصو :(47 :656 /۲) دمحأ :هجرخأ (۱)

 «بختنملا» يف ديمح نب دبعو ‹حامرلا يف ليق ام :باب ءداهجلا : باتك

 ءاورإ» :رظناو ۳٠۳(. /5) «هفنصم» يف ةبيش يبأ نباو «(847) مقر

 ءزج يف بجر نبا ظفاحلا هحرش دقو «هنسحو ٠١9(. /0) «ليلغلا

 نيب تثعُب ثيدح حرش يف ةعاشإلاب ةريدجلا مكجلا» :ناونعب عوبطم فيطل
 . «ةعاسلا يدي

AA 



 «نييمدآلا عافتنا نم ؛ هرايتخا ريعبو هبحاص رايتخاب يذلا عفتلاو

 روجأم هيحاصف «هنم لكأ ام لكو ءاهوحنو «رويطلاو « مئاهبلاو

 . هيلع
 م

 ال0110
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 کریو للاب!

 .«كلذ ريغو ايارعلا باب» : هلوق

 ؛كلذب تيّمس ءولُخلا وهو «يرعلا نم .ةّيرع عمج :ايارعلا

 . ضوعلا نم اهّولخل ؛ةيراعلا :هنمو «نيدقنلا نم ةيلاخ اهنأل

 هيلإ لوؤت امب اًبطر صرخت ةلخن يرتشت نأ يه :ةيرعلاو

 : طورش ةسمخ اهل طرتشيو ءاّرمت اهصرخ لثمب اًرمت

 .بطخل اًجاتحم نوكي نأ : اهدحأ

 .دقن هعم سيل نوكي نأ : يناثلا

 .اًرمت هيلإ لوؤت امب صرخت نأ :ثلاثلا

 . قرفتلا لبق ضباقتلا : عبارلا

 . قسوأ ةسمخ ىلع ديزت ال نأ : سماخلا

 ةلخاد يهف ءألإو «ةجاحلل اهيف صخر نأ عراشلا ةمحر نمف

 نيجاتحم لوألا نامزلاب ةنيدملا لهأ ناكو «- مّدقت امك  ةنبازملا يف

 . "”ضيقملا ىلإ مهتجاحو «دوقنلا ةلقل ؛اًدج اهيلإ

 . ينجلا ثيدح بطرلا )١(

A۷۱1 



 صخر لي وللا َلوُسَر َّنأ : 4 تبا نب ِدْيَر ْنَع )169( 

 . اهصزرخب اَهَعيِبَي ْنَأ ةَ ةّرعلا ٍبِحاَصِل

(۱) 

(۲) 

 و e ر افق ع
 . بطر اًهنوُلكأي اًرْمَت اصرخ : اسمو

 بيبزلا عيب :باب «عويبلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «

 يف ملسمو ءرخأ عضاومو )۲٠٠٦٤(« مقر «ماعطلاب ماعطلاو «بيبزلاب

 )١919(. مقر ءايارعلا الإ رمتلاب بطرلا عيب ميرحت :باب «عويبلا باتك

 يف الإ رمتلاب بطرلا عيب ميرحت :باب «عويبلا :باتك يف ملسم هجرخأ
 )۱٥۳۹/ 5١(. مقر ءايارعلا

 0074 /9) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم #«

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و ٠١(« /7) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «مهفملا»و ۱۷١(« /ه) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و .(”ه /5)

 حرشا)و )٠١/ ۱۸١(« يوونلل «ملسم حرش»و «ء(۳۷۳ /5) يبطرقلل

 «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١57(« /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ”١77(. /۷) نقلملا نبال

 = حرط»و .(7777: ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و )5/ ١٠١١(«
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 بحاصل كي هللا لوسر َصَخَر» :تباث نب ديز ثيدح يف هلوق
 . خلإ 2. . .ةيرعلا

 .ةلاحلا هذه يف ةصخرلا : هيف

 نأل ؛لضفلا ابر نم ةانثتسم يه وأ ءارمت صرخت اهنأ : هيفو

 . لضافتلاب ملعلاك لثامتلاب لهجلا

 . ةجاحلا اهيف طرتشي هنأ : هيفو

 لطب «ترمتأ ىتح اهكرت ولف ءاّبطر ذخؤت نأ بجي هنأ :هيفو
 عيبلا نالطب ناب ءاهمدع نّيبت اًملف «ةجاحلل حيبأ هنأل ؟ عيبلا

 شاک

 ىتح هكرتو «عطقلا طرشب هدادتشا لبق اعرز ىرتشا اذإ[ف]

 ىتح ءاهكرتو «عطقلا طرشب اهحالص ودب لبق ةرمث وأ ءّدتشا
 ءهطرش مت نإ «ىعارم ىقبي هنأل ؛ عيبلا لطبي روصلا هذه يفف ءادب

 . لطب ءآلإو «حص

 ؟ةصاخ رمتلا يف وأ ؟هكاوفلاو رامثلا عيمج يف ةيرعلا لهف

 . فالخ هيف

 ۳۸١(« /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و ١7١(« /5) يقارعلل «بيرثتلا =

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )١١/ 207١5 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 يناكوشلل «راطوألا لين»و «(55 /۳) يناعنصلل «مالسلا لبس»و .«(85 /5)

(0/ 09 . 
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 صنلا نأل ءةصاخ رمتلا يف اهنأ :بهذملا نم روهشملا

 .صاخ

 بنعلاك ؛اهيلإ جاتحملا رامثلا عيمج يف اهنأ : ةيناثلا ةياورلاو

 مهتهكاف وه يتلا نكامألا يف وه لب «رمتلا ىنعم يف "هنأل ؛هوحنو

 ءةنيدملا لهأ ةهكاف هنأل ؛رمتلا صخ امنإو «رمتلا نم مهيلإ جوحأ

 .هلثم هريغو «مظعأ هيلإ مهتجاح نألو

 - ًالثم - بنعلا ىلإ جاتحا نمل حابيف «حيحصلا وه اذهو

 هصرخب ةسمخ وأ «قسوأ ةسمخ نود اًبنع يرتشي نأ «هعم دقن الو

 . قرفتلا لبق اًبيبز هلثم عفديو «اًبيبز

¥ ¥ 

 )١( «ينغملا» :عجار )5/  5٠١«عورفلا» )٤/ 2168 ١169(.
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0 1 
 عيب يف صخر ةي هللا لوُسَر نأ : ه4ط ةريره يبأ نع - )۲٠٠( o م تل سس تا طا 7 2 E ا

 . ٠ قسْوأ ٍةَسْمَح نود وأ ءِقّسْوَأ ٍةَسْمَح يف اَيآرعلا

 رمثلا عيب :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 :باتك يفو «ء(۷۸٠۲) مقر ءةضفلاو بهذلاب لخنلا سوؤر ىلع

 مقر «لخن يف وأ طئاح يف برش وأ رمم هل نوكي لجرلا :باب «ةاقاسملا

 الإ رمثلاب بطرلا عيب ميرحت :باب «عويبلا :باتك يف ملسمو «(70)

 )٠١٤١(. مقر ءايارعلا يف

 ةضراع»هو 8١(. /) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(١ /5) يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرشاو «ء(١۳۹ /5) يبطرقلل «مهفملا»و )6/ 42١8١

 مالعإلا»و )7/:١50(« قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و «(۱۸۷ )٠/

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(٤٤٠ /۷) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 «(۳۸۸ )٤/ رجح نبال «يرابلا حتف»و ©« /۲) راطعلا نبال

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و .(555 /۱۲) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 . (۳۰۹ /05) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(85 /5)
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 يف ءايارعلا عيب يف صخر» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوق

 .خلإ 2. . .قسوأ ةسمخ

 . عاص ةئم ثالث قسوألا ةسمخف ءاعاص [نوتس] :قسولا

 .لقأف رادقملا اذه يف ةيرعلا زاوج : هيفف

 ‹ةسمخلا نود اميف الإ ّحصت ال اهنأ :بهذملا نم روهشملاو

 .اهيف حصي الف ةسمخلا اًمأو «ٍليلق ٍءزجب ولو

 . .ميرحتلا ؛لصألا ىلع ىقبيف «هيف كوكشم هنأل :اولاق

 هنأل ؛ رثكأ ال «اهنود امو ةسمخلا يف زاوجلا : حيحصلا[و]

¥ ¥ ¥ 

 «عانقلا فاشك» ١(. /0) «فاصنإلا» ء(١١٠ /5) «ريبكلا حرشلا» :عجار (1)
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UOها  esشاي شو < 2  êهم  
 نم : لاق ةي هللا لوُسَر نأ :رمع نب هللادبع نع -(251)

 و رە 00 5 docs ٥ or ا

 .“«عاتبملا طرتشي نأ الإ «عئابلل اًهُرَمثف «تّرّبأ دق الخن عاب
 ت و م

 وق ہر ۰ و 2 ۶و سوي هك 0 2
 «هعاي يڏلل هلاّمف ءادبع عاتبا نمو» :مل ملَو

 وم وَ مق

 . 7« عاتبمل ا هطرتشي

0 

 عاب نم :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(
 عضاومو 09 مقر «ةراجإب وأ «ةعورزم اًضرأ وأ «تربأ دق ًالخن

 مقر «رمث اهيلع ًالخن عاب نم :باب «عويبلا :باتك يف ملسمو ءرخأ

.)١1658( 

 ) )۲مقر ءرمث اهيلع الخن عاب نم :باب «عويبلا :باتك يف ملسم هجرخأ

.(A* /\o€) 

 وأ رمم هل نوكي لجرلا :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ اذكو

 )7516٠(. مقر «لخن يف وأ طئاح يف برش

 ٠١١(« /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم #

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» ء(۲۹۹ /57) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 = يوونلل «ملسم حرش»و «(۳۹۷ /5) يبطرقلل «مهفملا»و 42185 /0)

AVY 



 الخن عاب نم» :- امهنع هللا يضر  رمع نبا ثيدح يف هلوق

 . خلإ 2. . .تربأ دق

 : يأ  ًالخن عاب اذإ هنأ : يأ ؛ىنعمو انزو «حيقلتلا وه :ريبأتلا

 «عاتبملا هطرتشي نأ الإ «عئابللف اا ءعلطأ دقو - هلوصأ

 : فالخ هيف ربؤي ملو ققشت دق يذلاو «يرتشمللف «ققشتي مل امو

 «ققشتلاب ةربعلا نأل ؛“مئابلل هنأ :بهذملا نم روهشملا

 . ققشتلل مزالم هنأل ؛ريبأتلا عراشلا ركذ امنإو «ريبأتلاب ال

 هديق عراشلا نأل ؛"”يرتشملل هنأ :ةيناثلا ةياورلا : حيحصلاو

 يذلا نإف ؛ةرهاظ كلذ يف ةمكحلاو «ققشتلاب هدّيقي ملو «ريبأتلاب

 ربؤي ملو ققشتي امو «هل ناكف «لمع لوأ عئابلا هيف لمع ربأ دق

 ناكف ءائيش عئابلا هيف لمعي مل «ققشتي ملو علط[أ] دق يذلاك

 «ققشتلاب مكحلا قلعت «ربؤي ال هنأ ةداعلا ترج نإو «يرتشملل

 مالعإلا»و ١57(« /7) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و = )٠١/ ۱۹١(«

 «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ١6١(« /۷) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 حتف»و ١١١(« /5) يقارعلل «بيرثتلا حرط»و .(۲۳۸ :ص) يشكرزلل

 ‹«(۲۲۳ /١١؟) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ”5٠7(«. /5) رجح نبال «يرابلا

 يناعنصلل «مالسلا لبس»و :(97 /54) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و

 .(۲۷۳ /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(58 /)

 .(۲۷۹ /7) «عانقلا فاشک» «(87 /۲) «ىهتنملا حرش» :عجار (۱)

 )٥/ ٠١ء ١١(. «فاصنإلا» :عجار (؟)
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 .يرتشمللف «ققشتي مل امو «عئابللف «ققشت امف

 هذهو «تربأ دق يتلا ةرمثلا يرتشملا طارتشا زاوج :هيفو

 يهو ءاهحالص ودب لبق ةرمثلا عيب اهيف زوجي يتلا لئاسملا ىدحإ

 «عئابلل ةرمثلا تناك اذإو «لصألل اًعبت تناك اذإ  مّدقت امك -

 ءدحاو لك كلم ةحلصم ردق ىلع امهنيب يقسلاف «يرتشملل لصألاو

 ىلع احلطصي نأ :نسحألاو «ةربخلا لهأ ىلإ كلذ يف عجرملاو

 .ةاقاسم كلذ

 : يأ ؛خلإ «. . .هعاب يذلل هلامف ءادبع عاتبا نمو» :هلوقو

 لاملاف «هعاب مث ءاّئيش هدّيس هكلم نأب «كلم ةروص دبعلل ناك اذإ

 . كلمي ال دبعلا ْنأل ؛ هعئابل

 ءادوصقم لاملا ناك نإف «هطرتشي نأ يرتشملل زوجي هنأ : هيفو

 بايثف «هبايث يف افلتخا اذإو «عيبلا طورش رئاسو «هملع طرتشا

 .دبعلل اًعبت يرتشملل ةداعلاو «عئابلل لاّمَجلا

¥ ¥ 
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 نأ :- اَمُهْنَع هلا يضر - َرَمع ِنْب , هللالّبع نع - (۲۹۲)

 ص

 .200ُهَيِفْوَتْسَي ىَّنَح هع الف ءاّماَعَط عاتْبا نَم» : لاق لكك هللا ٌلوُسَر

(1) 

(۲) 

(۳) 

 و 4 e ت

 و
O es٠ هلثم سابع ٍنْبا ٍنعَو م  

 يف ركذ ام :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت #

 ؛(9١١5) مقر «يطعملاو عئابلا ىلع ليكلا :بابو «(275017) مقر «قاوسألا

 ر «ضبقلا لبق عيبملا عيب نالطب :باب «عويبلا :باتك يف ملسمو
 .(6٠١؟5)

 «ةركحلاو ماعطلا عيب يف ركذي ام :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ

 «كدنع سيل ام عيبو «ضبقي نأ لبق ماعطلا عيب :بابو )735١77(« مقر

 لبق عيبملا عيب نالطب :باب «عويبلا :باتك يف ملسمو )۲٠۲۹(« مقر

 .(67١؟5) مقر «ضبقلا

 «ةركحلاو ماعطلا يف ركذي ام :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ

 «كدنع سيل ام عيبو «ضبقي نأ لبق ماعطلا عيب :بابو )5١75(2 مقر

 لبق عيبملا عيب نالطب :باب «عويبلا :باتك يف ملسمو «(۲۰۲۸) مقر

 5 )179/1675-71١(. مقر «ضبقلا

 8م



 . «اًماعط» «ىرتشا : يأ ««عاتبا نم» :رمع نبا ثيدح يف هلوق

 .ءاملا ىتح «برشلا وأ لكألل لوانتي ام لك :ةغل وه

 . لكؤت يتلا بوبحلا : وه فرعلا يفو
 .اًبلاغ اذه ىلإ فرصني عراشلا قالطإو

 یتح)» رخآلا ظفللا يفو ء«هيفوتسي ىتح هعبي الف» : هلوق

 .دحاو ىنعملاو ««هضبقي

 ىلع هنامضو «رطخ هيف كلذ لبق هنأ :كلذ يف ةمكحلاو

 . يرتشملل هنمضي نأ ىضتقا «هضبق لبق يرتشملا هعاب اذإف « عئابلا

 اذهلف ءرطخلا نم هيف امل ؛حصي ال اذكه تانامضلا يلاوتو

 ناك ول اًمأو ءهضبق لبق هعاب مث ءاتیع ىرتشا اذإ اذه «هنع يهن

 . سأب الف «هتّمذ يف اتید عابو ءانيد

 ء(١١٠ /7) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم «* =

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(778 /57) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 (مهفملا»و ١59(., /0) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )5/ ۲۹١(«.

 حرشاو )٠١١/ ١18(2 يوونلل «ملسم حرش»و )٤/ ۳۷١(« يبطرقلل

 «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ۱٤۹(« /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ٠٠١(« /۷) نقلملا نبال

 نبال «يرابلا حتف»و 23١9« /57) يقارعلل «بيرثتلا حرط»و )/١١7(«

 داشرإ»و :(555 )١١/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و .(755 )٤/ رجح

 ء(١٠ /۳) يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(هال /5) ينالطسقلل «يراسلا

 )٥/ ٠٠١(. يناكوشلل «راطوألا لين»و

A^A\ 



 قح ىلإ جاتحي يذلاوه : ضبقلا لبق هعيب زوجي ال يذلاو
 .عورذملاو «دودعملاو «نوزوملاو ٤ ايك 1 : وهو :ةيفوت

 كلذ ريغو «هعرذ وأ ؛هّدع وأ «هنزو وأ «هليكب :هضبقو

 . ر 1 هتلختب

AAY 



 وفم ور نع

 ٌعمَس هنأ : E شاع نب رِباَج

 هَ تك هدام رول ےہ ای ك e ا < 0

 رْمَجلا عيب َمَدَح هل وسرو هللا نإ» : : حتفلا م لوقت هل هلل هللا لوُسَر
 ص

-)۳( 

4 0 

 تير اولا َلوُسَر اي : ليقف ««ماَتْصألاَو «ريزنخلاَو ءةَسَملاَو
 و و 0 و

 سمس و AEs و وم ه و .وي 8-2 هيو ت و

 اهب حبصتسيو .دولجلا اهب نهدُيَو .نفسلا اهب ىلطُي ؛ ِةَْيَملا موحش

 : كلذ دنع هلي هللا 00 لاق مث 0100 ءال» :َلاقف ؟سانلا i ل ا 7 ر ا 4 7 3
 و و 2

 م : ءُهولَمَج ءاهموځش ْمُهْيلَع مرح ال هللا َّنِإ !دوُهَيلا هللا َلَئاَق»

 . مَ اوكا هوُعاَ

 ةتيملا عيب :باب «عويبلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ءةاقاسملا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )۲٠۲١(« مقر «مانصألاو

 )١198١(. مقر «مانصألاو ريزنخلاو ةتيملاو رمخلا عيب ميرحت :باب

 ةضراع»و «(۳۲ /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(۲۹۹ /5) يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرشالو ء(ة١5 /:5) ىبطرقلل «مهفملا»و (ه١1 /ه)

 = مالعإلا»و ٠١١(« /7) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشا»و )5/1١(«

AAT 



 ماع :لوقي لك هللا لوسر عمس هنأ» :رباج ثيدح يف هلوق

 .هلَك فيرشلا هرمع رخآ يف اذه نأ ىلإ ةراشإ خلإ 2. . . حتفلا

 هللا مرح ام :خلإ «. . .رمخلا عيب مرح هلوسرو هللا نأ» : هلوقو

 دجو اًملف «هللا همرح دقف «لوسرلا همرح امو «هلوسر همرح دقف
 .ةقباطم ةلالد نوكي هنأل ؛ غلبأ ناك ءاًعيمج هلوسرو هللا ميرحت

 : ماسقأ ةثالث ةلالدلا نإف

 . ثيدحلا اذه : لثم ؛ تالالدلا عاونأ ىلعأ يهو ؛ ةقباطم ةلالد

 ظفللا نمض ىنعملا نوكي نأ يهو ؛نّمضتلا ةلالد : يناثلا

 .وه سیلو

 . كلذ مزاول نم نوكي نأ يهو ؛مازتلالا ةلالد : ثلاثلا

 هللا تاذ ىلع لاد :نمحرلا :لاقف «كلذل مّيقلا نبا لثمو

 ىلعو «نمضت ةلالد امهدحأ ىلعو «ةقباطم ةلالد هتمحرو ىلاعت
 .ةمحرلا مزال نم كلذ نأل ؛مازتلا ةلالد اهوحنو ملعلاو ةايحلا

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١١٠ /۷) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب =

 ء(١١٤۲ :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ء(١١٠١ /؟) راطعلا نبال

 05(2 )١7/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ٤١٤(« /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و

 يناعنصلل «مالسلا لبس»و ١١7(. /:) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و

 .(778 )٥/ يناكوشلل «راطوألا لين»و «(0 /۳)

 . ىنعملاب )١/ ١١7( «نيعقوملا مالعإ» (1)
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 لعف مرحيو «مُرحت ةيصعملا ْنأل ؛ءايشألا هذه ميرحت :هيفو

 هللا همّرح دقف ؛رمخلا :كلذ نمف ءاهيلإ لصوت يتلا بابسألا

 .ايندلاو نيذلا يف ةرضملا نم هيف امل ؛ ىلاعت

 :لاقو «ناطيشلا لمع نم سجر هنأب هفصو هللا نأ :كلذ نمف

 نأ ركذو «حالفلا ببس هبانتجا نأ ركذو 4٠[« :ةدئاملا]# هوذا

 ءرسيملاو رمخلا يف سانلا نيب ءاضغبلاو ةوادعلا عاقيإ ديري ناطيشلا

 بابسألا عيمج مرحتو ءاهلوانت مرحيف ءراضملا نم كلذ ريغ ىلإ

 .ةضواعملا عاونأ عيمجو «ةبهو «عيب نم ؛اهيلإ ةلصوملا

 نم اهيف امل ؛ةمرحم اهنأل ؛ةتيملا عيب ميرحت :كلذ نمو

 .راضملا

 ريغ هجو ىلع حبذ وأ «هفنأ فتح تام ام : يه ةتيملاو

 «نيباتكلا لهأ ريغ رفاكلا حبذكو «هحبذم ريغ يف هحبذك ؛عورشم

 .هوحنو اًدمعت ةيمستلا كرتكو

 ةبيط ةرهاط هتتيم نأل ؛كمسلاو دارجلا : كلذ نم ىنثتسيو

 فتح تومي يذلا ْنِإف ؛راضملا نم اهيف امل ؛ةتيملا تمحو

 نأل ؛مرحيف «هكالهل اًيبس تناك ةّيمس ةدام نم اًبلاغ ملسي ال هفنأ

 اًملف ءهرضم كلذو «مدلا هيف نقتحي هنإف :اًضيأو «ىّدعتي هررض

 ةلصوملا بابسألا عيمجو ءاهلوانت مرح «ةميظع راضم اهيف ناك

 . كلذ ىلإ
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 ىلع تاناويحلا ثبخأ هنأل ؛ريزنخلا عيب ميرحت :هيفو

 ىراصنلا ناكو «هوجولا نم هجوب هب عافتنالا لحي الو «قالطإلا

 نإ ىتح «موحللا لك نم رضأ همحلو ءاّدج هنومظعُيو «هنولكأي
 :اولاق ءرضم راغص دود وهو «هيف ةرضم ىلع اورثع نآلا ءابطألا

 ىلع دحأ موادُي الو :اولاق «هلكأ نع اوهنف «هتيمت داكت ال راتلا نإ

 . هكلهأف هيلع قحل الإ هلكأ

 عون يأ نم ةدابعلل ذختت يتلا يهو «مانصألا عيب ميرحت :هيفو

 .امهريغ وأ «ةراجحلا وأ «بشخلا نم ءاوس «ناك

 ىلإ اهب لّصوتي يتلا ءايشألا ىلع ةضواعملا مرحي هنأ : هيفو

 اًببس ذختا اذإف «لصألاب اًحابم ءيشلا ناك ولو «ىلاعت هللا ةيصعم

 . هيلع مرح «هللا ةيصعمل

 نمل اهوحنو ضيبو زوج عيب مرحيو :ءاملعلا لاق اذهلو

 عيب مرحيو «نيملسملا نيب ةنتف يف حالس عيب مرحيو «هيف رماقي
 عيب مرحيو «هلالضإو هتنتفل ببس هنأل ؛عدتبم وأ رفاكل ملسم دبع

 نم كلذ وحنو ءرمخلا هيف عيبي نمل هوحنو توناح راجيإو

 .ىلاعت هللا ةيصعم ىلإ اهيف لصوتي يتلا لئاسملا

 نأ اومهف «ءايشألا هذه ميرحتب لك هللا لوسر مهربخأ اًملف
 هنإف ؛ةتيملا موحش تيأرأ :اولاقف» ءاهئازجأ عيمج معي ميرحتلا
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 ؛«سانلا اهب حبصتسيو «دولجلا اهب نهدتو «نفسلا اهب ىلطت

 مهنم ليلقو «نهدلاب مهجيرست بلاغ ناكو ءاهيف نوجرسُي : يأ
 «يهنلا دعب ديكأت اذه :«مارح وه ءال :لاقف» «تيزلاب جرسي نم

 نم روهشملا اذهو «مارح هعيبو «مارح هلامعتسا نأ :هانعم : ليق

 .©2بهذملا

 اًمأو «لاحب ةسجنلا ناهدألا لامعتسا زوجي الو :اولاق اذهلو

 جيرستلاك ؛یدعتت ال هجو ىلع ءاهب عافتنالا زوجيف «ةسجنتملا

 وحنو «دولجلا نهدو ءاهب برجلا نهدو «دجسم ريغ يف اهب

 . كلذ

 اًمأو «عيبلا : يأ ؛«مارح وه ءال» :هلوق ىنعم نأ : حيحصلاو

 ناكو ءزوجي هنإف «هيف ىّدعتت ال يتلا هجولا اذه ىلع اهب عافتنالا

 مهاهن امنإو «هنع مههني ملف «مهدنع [ا]فراعتم لامعتسالا اذه

 . عيبلا نع

 عافتنالاف ؛هجوأ ةّدع نم ©هّيقلا نبا لوقلا اذه حجرو

 عافتنالا حابي امك ؛كلذ نيب مزالت الو ءمارح عيبلاو «زوجي

 عفنلا اذهل ولو «هعيب مرحيو «ةيشاملاو عرزلاو ديصلل بلكلاب

 . حابملا

 .)10 / «عانقلا فاشك» : عجار (۱)

 )٤/ ۲٤۸(. «نيعقوملا مالعإ» :عجار (0)
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 نع هتمأل اًرذحم «كلذ دنع خي هللا لوسر لاق مث» :هلوقو

 اهموحش مهيلع مرح اّمل هللا نإ !دوهيلا هللا لتاق» :دوهيلا لعف
 «ليح ةّدعب لد ىلع ارق توند أ ؛خلإ 2. . .هولمج

 كلذ مهعفني مل نكلو

 ءهوعاب لب «هولوانتي مل مث «همسا رّيغتيل ؛هوباذآ :ًالوأف

 .اًميرحت الإ هديزي ال وهو «كلذب لحي هنأ مهدصقو
 وأ هللا لحأ ام ميرحت اهنم دصقي يتلا ليحلا ميرحت :هيفف

 . هللا مرح ام لالحإ

 ةّمألا هذه كلست نأ دب ال هّنأ» : ل هللا لوسر ربخأ دقو

 هذه قاّسف كلس هتإف ءربخأ امك عقوف «'«مهلبق ممألا كلسم

 تامرحملا نم اًريثك اوحابتساف «ليحلا يف دوهيلا كلسم ةمألا

 عاونأ نم اريثكو ءنيّدلا بلقو «ةنيعلا ةلأسم اوحابتسا امك «كلذب

 . كلذب ابرلا

 ينب نع ركذ ام :باب «ءايبنألا ثيداحأ :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 لوق :باب «ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا :باتك .(75557) مقر «ليئارسإ

 «ملعلا :باتك يف ملسمو )۷۳۲١(« مقر «؟...نعبتتلا : يب يبنلا

 ديعس ا ثيدح نم (0) مقر ىراصنلاو دوهيلا ننس عابتا :باب

 اعارذو ءربشب اربش مكلبق نم نيذلا ننس نعبتتل» : ظفلب هك يردخلا

 . «مهومتعبتال «بض رحج يف اولخد ول ىتح «عارذب
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 «يناعملاب ةربعلاف «ليلحتلا :هوّمسو « حافلا اوحابتسا امكو

 0 سلا نركسي انك هسا ريت هل ل علا مالا

 لعفي نمم اًمثإ ٌمظعأ اذه لعفي يذلاف «هليلحت كلذب نودصقي
 نسحتسيو «هلوسرو هلل ٌداضم لّيحتملا ْنِإف ؛ةليح الب ةيصعملا
 يف لازي الف «هنم بوتي نأ ىجريف ءاّبنذ هاري الو ءاذه هلمع
 ايندلا يف رسخيف «قحلا ةفرعمو ةبوتلا نع بوجحم «هلالض
 .- ملعأ هللاو  ةرخآلاو
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 . (ملّسلا باب) : هلوق

 لوالاتيرحلا
 : َلاَق « اَمُهْنَع هللا يضر - ساب ٍنْب شاب ْنَع - (۲۹9)

 َكَآلَّثلاَو نسا راَمثلا يف نوفل ؛ مم ةنيدملا لك ينل َمِدَق

 ِنْرَوَو «مولع ٍلْبك يف ْفِلْسْبْلَ ءءيش يف َفلْسَأ ْنَم» :َلاَقَق

 . مولع ٍلَجَأ ىلإ «موُلَْم

 يف ملسلا :باب «ملسلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 «ةاقاسملا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )۲٠۲٤١(. مقر «مولعم ليك

 )١1١5(. مقر «ملسلا :باب

 ةضراع»و .«(١؟5 /) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإاو ء(۸٤ /5) يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرش»و ٠١٠٤١(. /5) يبطرقلل «مهفملا»و ):/ ٠١(.

 دئاوفب مالعإلا»و ٠٠١(. /7) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )1١/5١(«

 = نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و /7١1(«2 /۷) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع
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 ضوبقم نمثب مولعم لجأ ىلإ ةّمذلا يف فوصوم عيب :وهو
 ىلإ مسقني عيبلا نأل ؛ عيبلا عاونأ نم عون وهو «دقعلا سلجم يف

 دحاوو ءاعرش ةحيحص اهنم ةثالث ؛ ةيلقعلا ةمسقلاب ماسقأ ةعبرأ

 : هنع يهنم

 ةراجتلا هذهو ؛ نيلجعم نمثملاو نمثلا نوكي نأ :لوألا

 .ًالامعتسا عيبلا عاونأ رثكأ يهو «ةرئادلا

 اتید نمثملاو نمثلا نم لک نوكي نأ وهو ؛هدض : ىناثلا

 .نيدلاب نيدلا عيب نع ىهن هنأل ؛حصي ال اذهف «ًالجؤم

 «زئاج اذهو ؛اتيعم نمثملاو ءًالّجؤم نمثلا نوكي نأ :ثلاثلا

 هلوق ىهو «نيّذلا ةيآ ةتلوانت امم وهو «نيدلاب نآلا ىّمسملا وهو

 [۲۸۲ :ةرقبلال# ّصسسم لآ کنید عیادت اداوم تدل ایا : ىلاعت

 ناكف «عرز لهأ اوسيل مهنأل ؛ةكم لهأ ةنيادم بلاغ وهو «ةيآلا

 . مسقلا اذه وأ «ةرئادلا ةراجتلا مهلامعتسا

 وهو ؛نمثملا ليجأتو «نمثلا ليجعت : ملّسلا : عبارلا مسقلا

 ملجم يف. نملا ميلستل ءاًملس تشو «بتكلا ::نآلا سلا

 ةدمعا»و .(579 /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و ١١٤۳(« /۲) راطعلا =

 ١١5(« /5) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )١7/ ٦١(« ينيعلل «يراقلا

 يناكوشلل «راطوألا لين»و «(59 /) يناعنصلل «مالسلا لبس»و

 : .("57 /ه)
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 :يمسو ءدقعلا سلجم يف نمثلا ميدقتل ؛افلس :ىّمسيو .دقعلا

 - بهذملا نم روهشملا ىلع هيف اوطرتشاو «بتكي هنأل ؛اًبتك

 .(0ةريثك اطورش

 ميدقت :ًالإ طرتشي الف «طرتشي ال اهرثكأ نأ : حيحصلاو

 عونلا نم اهلك هفاصوأب نمثملا فصوو «لجألا نييعتو «نمثلا

 طبضنت ال امب حصي الف «نمثلا هب فلتخي ام عيمجو «ددعلاو

 .اهوحنو رهاوجلاك ؛ هتافص

 «ىلاعت هللا باتك يف روكذم ملسلا نأ دهشأ : ساّبع نبا لاق

 سم لك لإ نبدي منيا ال اوما لآ اهيا :أرق مث

 اهنأ : كلذ ىلع ةيآلا ةلالد هجوو ءةيالا ]۲ : : ةرقبلا]€ ويك

 .ملسلاو نيدلل ةماع

 .مولعملا لجألا طارتشا :اهيفف

 :هلوق نإف .هتافص عيمجب نمثملا فصو طارتشا :اهيفو

 هنأو «تافصلا طبضنم هنأ طرشي هنأ ملعي [۲۸ :ةرقبلا]4 ْهوُبمَحأَف#

 . لوهجملا ةباتك نكمي ال هنإف «هتافص عيمجب فصوي

 کر : هلوق نم «هتافص طبضو هفصو طارتشا ملعيف :اضيأو

 .ةيآلا YAY] :ةرقبلا]€ اار الأ دو و ةد م ٌموَقَأَو هللا دنع ط سف

 حرشا «اهدعب امو Y1) 7/0 «ريبكلا حرشلا» : يف طورشلا هذه عجار )غ9(

 . اهدعب امو (۲۸۹ /6) «عانقلا فاشك» ءاهدعب امو (۸۸ /۲) «ىهتنملا
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 ركذ يتلا طورشلا نم ريثك طارتشا مدع ىلع ليلد :ةيآلا يفو

 .ادج هوقيض بيض مهنإف .ءاهقفلا

 كعك نِإَو# : لاق هنإف ؛هب ليفكلاو نهرلا حصي هنأ :اهيفو

 ىرج ولو ءةيآلا [187 :ةرقبلا]€ وبك هواك أوُدِصتمْمكَوِرَمَس
 اا نم رک ا د اروع نقلا طورقلا يخص ىلع سلا

 :لاقف ساّبع نبا ثيدح يف هطارتشا بجي ام ركذ دقو

 «تافصلا طبضنم ءيش لكل ماع اذهو .«ءيش يف فلسأ نم»

 : يأ «مولعم لجأ ىلإ «مولعم نزوو «مولعم ليك يف فلسيلف»

 دعلا هلثمو «نزولا وأ «ليكلاب امإ «هردق ركذي نأ دب ال هنأ

 . عرذلاو

 عيمج ركذ نم دب ال كلذكو «لجألا نييعت نم دب ال هنأ : هيفو

 . ارهاظ نمثلا اهب فلتخي يتلا تافصلا

 نم هضوع ذخأ ىلع ايضارتي نأ ادارأو ءملسلا نيد لح اذإو

 الف «[ني]دقنلا دحأ نم لاملا سأر نوكي نأ الإ ءزاج «هريغ

 .امهدحأ نم هضوع ذخؤي نأ حصي

 وأ رب ىلع هيضاري نأ دارأو «لح ّمث ءرمت يف فلسأ ولف

 وأ «مهارد ىلع هيضاري نأ دارأ ولو ءزاج ءامهريغ وأ ءريعش

 ةليسو هنأل ؛زجي مل ءامهدحأ نم ملسلا لام سأر ناكو «ريناند
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 وأ «ملسلا لام سأر نم ّلقأ ذخأي نأ دارأ نإ الإ «ةئيسنلا ابر ىلإ

 ا .ةدايز الب هلام سأر

 لبق ضباقتلا بجو «هيف ملسملا لدب ءيش ىلع ايضارت اذإو
 .- ملعأ هللاو  هنع يهنم وهو «نيدب نيد عيب ناك «آلإو «قرفتلا
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 عيبلايف وشاب

 و

 ءرخآلا ىلع نيدقاعتملا دحأ اهطرتشي ىتلا ءايشألا : يأ

 الإ .مهطورش ىلع نونمؤملا» :ةيب هلوقل ؛ةحّصلا اهيف لصألاو

 , 20000 تلح مرح وأ ءامارح لحأ اًطرش

 يتلا طورشلاو ءاهب الإ حصي ال يتلا يهف «عيبلا طورش اًمأو

 امك هنأل ؛ّحصي الف «قتعملا ريغل ءالولا طرش :كلذ نمف «لالحلا

 ۽ تسلا ةمحلك ةمحل ءالولا» س مالّسلاو ةالصلا هيلع لاق

 يف ةا هللا لوسر نع ركذ ام :باب «ماكحألا :باتك يف يذمرتلا هجرخأ ١(

 :باتك يف دواد وبأو « هل فوع نب ورمع ثيدح نم (1751) مقر حلصلا

 . 4ط ةريره يبأ ثيدح نم )١۹١( مقر «حلصلا يف :باب «ةيضقألا

 ۰۷۹۹۰ /۳۷۹ )٤/ مكاحلاو 446٠(« /۳۲۵ /۱۱) نابح نبا هجرخأ (۲)

 . «هاجرخي ملو «دانسإلا حيحص ثيدح اذه» : مكاحلا لاقو «((۱
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 ثيدح يف هلوقب كلذ ركذ دقو .قتعملل وهف «هتبه الو ءءالولا

 .[ىتالا] ةشئاع

 ا #4
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 لوألا ثّيحلا

 و

 ينتاب :ْتَلاَق «- اَهْنَع هللا يضر  َةَشْئاَع ْنَع - (565)

 وأ ماع لک يف «ٍقاَوَأ ع ىَلَع يِلْمَأ ٹنتاک : ثلاقف «ةريرب

 والو نوکیو < مه مدعا نأ كلهآ ٍتَحآ نإ : تلق «ينينيعأت

 ءاّهْيَلَع اوَبَأَ ہل ثَلاَقَف ءاَهِلْمَأ ىلإ ةَريرَ ْتَبَمَذَف ءُتْلَعَف « يل

 تضرَع :ثلاقف ءٌسسِلاَج كي هللا ُلوُسَرَو ءْمِهِدنِع ْنِم ْتَءاَجَف
 ةشئاع ثربخأف لولا ُمُهَل ّنوكي نأ الإ اوبا مهْيلَع َكِلَذ

 ءآلّولا اَمَنِإَف َءالَولا م يطرَتش شار ءاَهيِذُخ» :لاقف فب ىلا

 ءِساتلا يف هيي هلا لوُسَر ما 3 0 ْتَلَعَفَم 2ّقَتْعَأ نمل

 َنوطِرَتْشَي لاجر ُلاَب اَم :ٌدْعَب اَمأ» : لاق مَ یل یتنأو هللا َدِمَحَف
 e ش ْنِم َناَك ام !؟مللا با يف ْتَسْيَل اطوزش

 -أ هللا ُءاَضَق ِءِطْرَش َةَمِم ناك ْنِإَو ءٌلِطاَب َوُهَف شا بات

 .20(َّقَتْعَأ ْنَمِل ُءآلَولا اَمَنإَو «ٌقنْوَأ رشا طارَشَو

3 

1 

 )١( *« طرتشا اذإ :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت =
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 تبتاك :تلاقف «ةريرب ينتءاج» :ةشئاع [ثيدح يف هلوق]

 .«قاوأ عست ىلع» مهنم اهسفن ترتشا اهنأ :يأ ؛«يلهأ

 نوتسو ةئم ثالث يقاوألا عستو ءاّمهرد نوعبرأ : ةيقوألا

 .امهرد

 الإ ليرأ ةسمخ ردق اندنع  [اًمهرد] نوعبرأ : يأ  ةيقوألاو

 «نينس عست ةلجؤم اهنأ :يأ ؛«ةيقوأ ماع لك يف» :اهلوقو

 دقعلا تقو قيقرلا نأل ؛ةلجؤم الإ ةباتكلا عقت نأ نكمي الو

 ءرخأ عضاومو «هل ظفللاو ء(١٠٠۲) مقر «لحت ال عيبلا يف اطورش =

 «قتعأ نمل ءالولا امنإ :باب «قتعلا :باتك يف )٠١٠٤(« مقر ملسمو
 ىرخأ قرط ثيدحللو .هب «- اهنع هللا يضر  ةشئاع نع «ةورع قيرط نم
 .- اهنع هللا يضر  ةشئاع نع «ةفلتخم

 ,(555 /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم #*

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(87 /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 (مهفملا»و 223١5(« /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )5/ 3١١(«

 حرش»و «(۱۳۹ )٠١/ يوونلل «ملسم حرش»و «(۳۱۸ /5) يبطرقلل

 «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١١(« ,/7) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ۲۲٤١(« /۷) نقلملا نبال

 «يراقلا ةدمع»و «(۱۸۸ /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و )۲/ ١١56(«

 لبس»و ۷١(« /5) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ۲١١(. /5) ينيعلل

 . (585 /0) يناكوشلل «راطوألا لين»و ٠١(. /7).يناعنصلل «مالسلا

 نال



 كؤالو نوكيو «مهل اهذعأ نأ كلهأ بحأ نإ» :اهلوقو

 هنأل ؛تقولا كلذ يف مهدنع [اًي]لاغ ءالولا ناكو ««ثلعف «يل

 .هوثروف .تام امبرو «مهربيو «مهرصنيو «هيلاوم ىلإ بستنی

 . حلاصملا نم كلذ ريغ ىلإ

 «نينس عست نمثلا ريخأت اوّبحتساو ءاوبأ «مهتعجار امل اذهلو

 .مهريغل ءالولا نوكيو «هليجعت ىلع « مهل ءالولا نوكيو

 يطرتشاو ؛اهيذخ :لاقف لك يبنلا ةشئاع تربخأف» : هلوق

 ءاوس ؛كل ءالولا نأ :يأ ؛«قتعأ نمل ءالولا امتإف ؛ءالولا مهل

 نأ اوملع دق مهنأ - ملعأ هللاو - رهاظلاو ءال وأ «مهل هيتطرش

 دصقف «عمطلا كلذ ىلع مهلمح نكلو ءَحصي ال طرشلا اذه

 مل «كلذب اوملعي مل ولف ءآلإو «مهبيدأتو مهديدهت لت هللا لوسر
 . كلذ نم هاشاحو «مهرغي

 هذه تناكو ««سانلا يف ب هللا لوسر ماق مث» :اهلوقو

 اًبلط ؛صخي ملو «مومعلل نيب ءصاخ رمأ عقو اذإ هنأ ؛ِِلَك هتداع

 . لعفلا كلذ لعف نم ىلع رتسلل

 لک هتداع هذه تناكو ««هيلع ىنثأو هللا دمحف» :اهلوقو

 ىلع ةالصلا مث «هيلع ءانثلاو هللا دمحب ةءادبلا ءهبطخ عيمج يف

 بولسأ نم لاقتنالل اهب ىتؤي هذهو ««دعب اّمأ : لاق مث» يب يبنلا

 .رخا ىلإ



 :يأ ؛خلإ «. . .اطورش نوطرتشي لاجر لاب ام» :هلوقو

 وأ ءمرح ام ٌلجت يتلا يهو «ىلاعت هللا رمأ فلاخت طورش اهنأ

 . لحأ ام مّرَحَت

 وهف هللا باتك يف سيل طرش نم ناك ام» :لاق مث

 هللا باتكل ةفلاخملا طورشلا عيمجل ماع اذهو «خلإ «. . . لطاب

 يف تدرو اذإ ةركنلا نإف «ماع مالك اذه نأل ؛تغلب ام تغلب ولو

 نويلوصألا هركذ امم كلذ وحنو «يهنلا وأ «يفنلا وأ ءطرشلا قايس

 (نم) اهيلع تلخد اذإ امّيس الو «ةماع يهف ءمومعلا غيص نم

 . مومعلا يف صن هنأ : يأ ؛مومعلا صيصنتل يه يتلاو «ةدئازلا

 يذلا هانعم ريغ لمتحي ال صنلاو «هيف رهاظ اهلوخد :ليقو

 .هريغو هلمتحي وهف «رهاظلا فالخب ؛هل عضو

 «دحاو لك ءاضق نم قحأ هنأ : يأ ؛«قحأ هللا ءاضق» : هلوقو

 .معيل ؛هدّيقي مل اذهبو

 «قلخلا طورش نم قثوأ هنأ : يأ ؛ «قثوأ هللا طرشو» :هلوقو

 . هتفلاخم مدعو «هب ءافولا بجيف

 «قتعلل ببست نم نأ : يأ ؛«قتعأ نمل ءالولا امنإو» : هلوقو

 ليثمتلاكو «مرحملا همحر يذ ءارشك ؛هيلع قتع ءاوس «ءالولا هلف

 وأ ءاّبرقت وأ ءةاكز وأ «ةرافك يف هقتعأ وأ «كلذ وحنو «هدبعب
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 امك  هنأل ؛هبهي الو «هنع ضواعي ال هل ءالولاف «هوحن وأ «ةباتكب

 بسلا حلك ةمحل د مدت
 «عجسي ال هنإف ؛فلكتلاو عجسلا هجو ىلع ةي هنم اذه سيلو

 هجو ىلع ال ءاقافتا تارقفلا ثالثلا هذه تلاوت نكلو «رعاشب سيلو

 .قمعتلا

 :ةديدع دئاوف ثيدحلا يفو

 .ةباتكلا ةّيعورشم :اهنم

 .ةلّجؤم اهنأ :اهنمو

 حصي ال اذكو «قتعملا ريغل ءالولا طرش حصي ال هنأ :اهنمو

 . هللا باتك فلاخ طرش لك

 «ٌحصي ال هنإف ءهطرتشاو «هتحص مدعب ملع نم نأ :اهنمو

 هلف «هضرغ تافو «لهج نم اّمأو «هل رايخ الو «هب هل ىفويالو

 ٠ .رايخلا
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 ناك هنأ : اًمهنع هللا یضر  هَللاِدْبَع نب رباَج ْنَع (۲۲
 شاع يي م 2 6 والو و ان 530 0 ا 0 2

 ١ يلا يجف هسي ا دار اي ءٍلمج ىلع ٌريِسَي تنل هيسسن / ارأف اعأف 9

 .؛ةّيقواب هينعب» : لاق ءهلثم رسي مل اًرْيَس َراَسف ءهّبرضو «يل قو هيْب» : لاَق كلغ زس هَل ايس راق ُكَبرَضَو «يل اَ
 هنالمح َتْيثَتْساَو «ِةّيِقوأب ةتعبف ««هينعب» :لاق مث ءال :تلق د ل سك و 2 و و و 2 هو

 هي ا 5
 و و وحرب س ودر و 4 0 3 أ

 «تعجر مث «هنمث ىندقنف ‹ لّمَحلاب هتيت «ثغلت ايلف .ىلهأ ىلإ
  e - . L2ت . eا -

 هو ا چ مس 5 ر ص 5 سا
٠ ۶ ۰ sl +l « 4 «+ 0 0 

 2 س ر با د2 ع

 .'«كل وهف .كَمهاردو كلمج

 ءارش :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )۱۹١١(« مقر «ريمحلاو باودلا

 .هل ظفللاو )07١5« مقر «هبوكر ءانثتساو ريعبلا عيب :باب «ةاقاسملا

 لامكإ»و ١1٠(« /*) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 50١(, /5) يبطرقلل «مهفملا»و 59١(. /5) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )١١/ ١(« يوونلل «ملسم حرشالو

 ء(۷١۲ /۷) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )/ ١59(«

 = ىلع تكنلا»و ١٠١١(« ⁄/۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

٤ 



 ؛«ايعأف «ءلمج ىلع ريسي ناك هنأ» :رباج ثيدح يف هلوق

 هنأل ؛ هكرتي :يأ ؛ هبيسي نأ دارأ هبعتو هلازه ةذش نمو «بعت :ئيأ

 .ريسلا نع زجع دقو ءائيش يواسي ال

 عجر «عطقنا اّمل هنأ لمتحي : ب يبنلا ينقحلف» :هلوق

 ناك كي هنأل ؛هفلخ ناكف «هقحل هنأ - رهاظلا وهو  لمتحيو «هيلإ

 . فيعضلا يجزيو «عطقنملا بكريل ؛بكرلا فلخ ريسي [نأ] هتداع

 «يونعملا ببسلا لعف هنأ : يأ ؛«هبرضو «يل اعدف» : هلوق

 .هبرض :وهو «يّسحلا ببسلاو «ءاعدلا : وهو

 : خلإ 2. . . هلثم رسي مل اًريس راسف» : هلوق

 .اعطقنم يشملا نع اًرجاع لوألاب ناكو

 اذهو لإ يبتلل ةرهابلا ةزجعملاو «ةميظعلا ةيآلا :هيفف

 .هاصعب رجحلاو رحبلا ىسوم برضك

 «هرطاخ ربج دارأ :خلإ .٠ . .ةيقوأب هينعب :لاقف» :هلوقو

 :لاق مث .«ال» :لاقف «هريس ىأر امل «هيف عمط هيض هنکلو

 ؛«تغلب اًملف» ءاّمهرد نوعبرأ اهنأ مّدقت ةيقوألاو «خلإ 2. . .هينعب»

 ۳۱١(« /65) رجح نبال «يرابلا حتف»و ۲٤۳(« :ص) ىشكرزلل «ةدمعلا =

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ٠١(. ) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 «راطوألا لين»و «(۷ /۳) يناعنصلل «مالسلا لبس»و )85/ ٤۳(«

 . (۲۸۲ /0) يناكوشلل
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 يف لسرأ .عجر اًملف «نمثلا هدقنف «هب هاتأ ءهلهأ ىلإ لصو : يأ

 كترساك :يأ ؛«كتسكام» يننظتأ : يأ ؛«ينارتأ» :لاقف «هرثإ

 .«كل وهف «كمهاردو [كلمج ذخ] ؟كلمج ذخآل»

 .ةريثك اًماكحأ ثيدحلا اذه نم ءاملعلا طبنتساو

 .هظفلو هحيرصب هيلع لد ام :اهنم

 .هاوحفب هيلع لد ام : اهنمو

 :- مّدقت امك - يب يبتلل ةميظعلا ةزجعملا هيف نأ :كلذ نمف

 :اذهلو «ناميإلا يوقت اهنأ يب هتازجعمو هتايآ ةفرعم يف ةدئافلاو

 هللا آلإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق ءائيش هتايآ نم ةي وه ىأر اذإ ناك

 هدبع اًدمحم نأو «هللا الإ هلإ ال نأ دهشنف "هلا لوسر ينأو

 .هلوسرو

 ءوزغلا يف دازلا لمح :باب «ريسلاو داهجلا :باتك ««يراخبلا» يف امك )١(

 موقلا داوزأ تفخ :لاق بط عوكألا نب ةملس ثيدح نم (۲۸۹۲) مقر

 «هوربخأف رمع مهيقلف مهل نذأف «مهلبإ رحن يف كلك يبنلا اوتأف ءاوقلمأو

 !هللا لوسر اي :لاقف ةي يبنلا ىلع لخدف !؟مكلبإ دعب مكؤاقب ام :لاقف

 لضفب نوتأيف «سانلا يف دان» :كك هللا لوسر لاقف !؟مهلبإ دعب مهؤاقب ام
 لَك هللا لوسر ماقف «عطنلا ىلع هولعجو «عطن كلذل طسبف ؛«مهداوزأ

 لاق مث ءاوغرف ىتح سانلا ىثتحاف «مهتيعوأب مهاعد مث «هيلع كّربو اعدف

 . «هللا لوسر ينأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ» : لك هللا لوسر

 تام نم نأ ىلع ليلدلا :باب «ناميإلا :باتك يف هوحن ملسم جرخأو

 .(۲۷) مقر «ةنجلا لخد ديحوتلا ىلع
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 . ةي ةميظعلا هتمحر : كلذ نمو

 .هعضاوتو «هقلخ نسحو «هدي ةكرب :اهنمو

 نكت ملو «هتيعر عم ءارشلاو عيبلا مامإلل زوجي هنأ :اهنمو

 «تاّيئزجلا ضعب يف كلذ لعفي امنإ لب ءب هل ةمزال ةداع هذه

 .«يحمر ّلظ تحت يقزر لعجو» :لاق هنأ مّدقت دقف ءألإو

 عيبلا يف ةرساكملا :يهو ؛ةسكامملاب سأب ال هنأ :اهنمو

 . ءارشلاو

 «مزلي الف «متحلا هجو ىلع نكي مل اذإ ي هرمأ نأ :اهنمو
 ولو ءال :لاق ءاّمزال اًرمأ سيل «هينعب» :هلوق نأ ملع امل اذهلو

 . هعابتا مزلو «هتضراعم مرحل «لاحلا هذه لثم يف اًمزال ناك

 ىلوأ ليي هّنأل ؛هعنم هل زجي مل ءاناجم هذخأ دارأ ولو

 ىلإ يعجرا» :ةريربل هلوقك اذه نكلو .مهسفنأ نم نينمؤملاب
 امنإو ءال» :لاقف ؟كلذب ينرمأتأ :تلاقف «لاق امك وأ ««ثيغم

 . هب يل ةجاح ال : تلاقف ««كيلع ريشأ

 .هرمأل ةفلاخم اذه نكي ملف

 . اًئيش عاب اذإ «مولعملا عفنلا طارتشاب سأب ال هنأ : هيفو

 .رخأ عضاومو ٠١(« /۲) دمحأ هجرخأ )١(

 ةريرب جوز يف يب يبنلا ةعافش :باب «قالطلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ (0)

 . (oA) مقر

۹۰۷ 



 نبا مامإلا [ا]هركذ «ةدعاق ثيدحلا اذه نم اوطبنتساو

 لقن ناسنإلل زوجي :لاقف .«دعاوقلا» يف - هللا همحر - بجر

 لك معي اذهو .ةمولعم ةدم مولعملا عفن ءانثتساو «ءيش يف كلملا

 .كلذ ريغو «قتعلاو «ةبهلاو «ةراجإلاو «عيبلا معي ؛ءيش

 ةعفنم ءانثتساو «ةمألا يف كلملا لقن :كلذ نم ىنثتسيو

 عضبلا لحي ال هنأل ؛ةصاخ ةعفنملا هذه ءانثتسا زوجي الف «عضبلا

 .نيميلا كلمب وأ «ةّيجوزلاب الإ

 ىلإ جاتحي الو ءاهقادص اهقتع لعجو «ةمألا قتع حصيو

 .دقع

 حصيف «هتايح ةدم هتمدخ ىنثتساو «هقيقر قتعأ اذإ كلذكو

 «ةضواعملا يف زوجي ال ام عربتلا يف زوجي هّنأل ؛ةدملا لهج عم

* ¥ YH 

 5١(. :ص) «دعاوقلا» . «ةمولعم ةدم
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 نأ لكك للا ُلوُسَر ىن :َلاَق « 4ظ ةَرْئَرُه يِبأ ْنَع - (۲۹۷)
 عيب ىلع لُجَرلا عبي ًالَو ءاوشجاتت ًالَو» وابل ٌريضاَح عي
 اهيْحَأ َقآلَط ةأرملا ُلآسَت الو ءويِخأ ةبطخ ىَلَع ْبْطْخَيَالَو ويِخَأ
 .٠«اًهئانإ يف ام ًاَفكَتل

 عيبي ال :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 يف ملسمو ‹رخأ عضاومو «هل ظفللاو .(۳) مقر «هيخأ عيب ىلع

 «كرتي وأ نذأي ىتح هيخأ ةبطخ ىلع ةبطخلا ميرحت : باب « حاكنلا : باتک

 .( ١95 ١18 مقر

 ء(١۲۳ /⁄۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم #

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراعاو c(4 /4) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «مهفملا»و .(005 )٤/ ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )5/ ٠٦١(«

 ةدمع حرشاو ۱۹١(« /9) يوونلل «ملسم حرشا»و ٠٠٤(. /5) يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 1۷٤(. /7) قيقد نبال «ماكحألا

 ١١59(2 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و .(۲۹۳ /1) نقلملا

 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و 6(” )٥/ رجح نبال «يرابلا حتف»و

«(o0۸ /17/0 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )١١ c(1مالسلا لبس»و » - 
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 عيبي نأ هلك هللا لوسر ىهن» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوقو

 ؛اًراسمس هل نوكي نأ :كلذ ىنعم نأ مّدقت : خلإ 2. . .دابل رضاح

 | .ًالالد یا

 مهضعب هللا قزري سانلا اوعد» :هلوق :هنع يهنلا يف ةمكحلاو

 . هطورش ركذ مّدقتو «(ضعب نم

 : يأ ؛ةراثإلا :هانعم نأ مّدقتو «شجنلا نع يهنلا : هيفو

 تيطعأ» :اهبر لوق هنمو ءاهءارش ديري ال نم ةعلسلا يف ديزي نأ

 نم سانلا ٌرش» :هلوق يف لخاد شجانلاو «بذاك وهو ««اذك اهب

 .ءيش هل لصحي ملو «مثإلاب ءاب هنأل ؛"«سانلل سانلا ملظ

 ماع كلذ نأ مّدقتو «ملسملا عيب ىلع عيبلا نع يهنلا :هيفو

 سرادملاو دجاسملاك ؛ٌّلهأ اهيفو "”بتارملا بلطو «ةراجإلا ىتح

 .اهوحنو

 ماع هنأ :حيحصلاو «هتبطخ ىلع بطخي نأ يهنلا :هبفو

 ؟در وأ لبق له ملعي مل ولو

 .(۲۷۹ /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(۲۲ /۳) يناعنصلل =

 مقر ‹«يدابلل رضاحلا عيب ميرحت : باب « عويبلا :باتك يف ملسم هجرخأ )۱(

(۲). 

 . عوفرم ثيدح ىلع هيف فقأ مل (۲)

 .فئاظولا :يأ (۳)

۹1۰ 



 اهداسفإ :يأ ؛اهجوز ىلع ةأرملا بيبخت :كلذ نم مظعأو

 . هيلع

 نأك : يأ «خلإ 2. . .اهتخأ قالط ةأرملا لأست الو» :هلوقو

 هذه ةلازإ ديرت يهو «جوزلا ببسب قزرلا نم ةئلتمم اهتفحص

 قالط بلطت اهجوزت ام دعب اذه ناك ءاوس ءاهدسحو «ةمعنلا

 طرش اذهف ءاهقالط هيلع طرشت نأ ديرت «كلذ لبق وأ ءاهترض
 بجي هنأ امك «ٌنهنيب دسحلاو ةّحاشملا مدع بجاولاف ءّحصي ال

 .ٌنهنيب لدعلا جوزلا ىلع
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 فصلا الاب اب

 .(فرصلاو ابرلا باب) : هلوق

 ‹ةصوصخم ءايشأ يف لضافت :اعرشو «ةدايزلا :ًةغل ابرلا

 . تانوزوملاو تاليكملا : يهو «ةصوصخم ءايشأ يف ءاسنو

 . عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب مارح وهو

 ترئاكتو 0 : ةرقبلا]© أويل مّرَحِو َعِيَبْلا هلا لحأو# : ىلاعت لاق

 . ثيداحألا كلذب

 ابر مرحو «مظعأ وهو «ةئيسن ابرو «لضف ابر :نامسق وهو

 . ةئيسنلا ابر ىلإ ةليسو هنأل لضفلا

 رَبلاو «ةضفلاو «بهذلاك ؛نوزوملاو ليكملا :وه يوبرلاو

 . كلذ وحنو «ريعشلاو

 ؛ابرلا هلخدي الف - نوزوملاو ليكملا ريغ : يأ  امهريغ اّمأو

 ليكب فرعلا ىرج ولف «لصألاب ةربعلاو ءاهوحنو تاناويحلاك

 كلذو ءابرلا هلخدي مل «كلذك سيل لصألاب وهو «هنزو وأ ءيش
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 وختو للا

 مل «ةعانصب رّيغت مث ءانوزوم وأ ءًاليكم لصألاب ناك ولو

 «ةضفلاو بهذلا ريغ ءامهوحنو «نطقلاو «ساحنلاك ؛ابرلا لخدي

 وأ ءناوأ امهنم ذختا ولو «نزولا نع ةعانصلا امهجرخت الف

 .امهوحنو «يلح

 لبق ضبقلاو «لثامتلا : طرتشا «هسنجب يوبرلا عيب ب اذإو

 ءربلاب ربلاو ءةضفلاب ةضفلاو «بهذلاب بهذلاك كلذو «قرفتلا

 اهون

 زاج ءريعشلاب ربلاو «ةضفلاب بهذلاك ؛هسنج ريغب عيب اذإو

 . قرفتلا لبق ضبقلا مزليو «لضافتلا

 عاب نأب ؛هسكع وأ «ةضفلاب ربلاك ؛نوزومب ًاليكم عاب نإو

 قّرفتلا زاج ءريعشلا وأ ربلاب بهذلا وأ ةّضفلاك ؛ليكمب ًانوزوم

 . لضافتلاو «ضبقلا لبق

 : يتآلا رمع ثيدح ابرلا ميرحت ىلع لدي اممو
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 يف ركذي ام :باب «عويبلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 :باتك يف ملسمو «رخأ عضاومو )۲٠۲۷(« مقر «ةركحلاو ماعطلا عيب

 )١15857(. مقر ءاّدقن قرولاب بهذلا عيبو فرصلا :باب «ةاقاسملا

 ٦۷(« /”) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم «*

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(١١۳ /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 يوونلل «ملسم حرشاو 47١(« /5) يبطرقلل «مهفملا»و .(75676 /5)

 مالعإلا»و ء(١۱۸ /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )1١/ ١١(«

 حرش يف ةدعلا»و 20705 /۷) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ١١77(6 /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا

 «يراقلا ةدمعاو ء(۸٤۳ /4) رجح نبال «يرابلا حتف»و 20750 :ص)

 لين»و ٥١(. /5) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )١١/ 550١(« ينيعلل

 )٥/ e) يناكوشلل «راطوألا
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 ؛ «ءاهو ءاه لإ اًبر بهذلاب بهذلا» :رمع ثيدح ىف : هلوق

 .قرفتلا لبق ضبقلا نع ةياكح اذهو «ىنطعأو «كاه لإ يأ

 مؤاه# : ىلاعت هلوقك ؛ةملكلا ةيقب نم «ءاه» : هلوقب ىنغتساو

 الف «ثيدحلا ةيقب هلثمو ءمكاه :يأ 4 : ةقاحلا]4 يبل أومَرْفَأ

 ولو «لثمب ًالثم «ديب ادي الإ .هسنج نم ليكمب ليكملا عيب زوجي
 . عونلا فلتخا

 «كلذ وحنو .يركسلاو «رقشلاك ؛ عاونأ هتحت سنج رمتلاف

 زاج «ریعشب ربك ؛هسنج ريغ نم ليكمب ليكملا عاب نإو
 . قّرفتلا لبق ضبقلا بجوو «لضافتلا

 ؛ةلأسم هنم ىنثتسيو «نوزوملاب نوزوملا عيب :كلذ لثمو

 دحأ نم [لاملا] سأر ناك اذإ «تانوزوملا يف ملسلا :يهو

 لبق قرفتلا زوجيو «هسنج ريغ نم نوزومب نوزوم وهف ؛نيدقنلا

 .هيف ملسملا ضبق

 لهجلاف «ةجاحلل لثامتلا ملع نم ايارعلا ةلأسم تينثتسا امك

 .ةجاحلل ايارعلا يف الإ «لضافتلاب ملعلاك لثامتلاب

 . لضافتلاو ءاسّنلا زاج «نوزوملاب ليكملا عاب نإو
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 ا ملا لوسَر نآ : 4ظ ّيرذُخلا ٍديِعَس يبا ْنَع - (۲۹)
 ر

 اًهَضْعَب اوفشت الو ءب الث الإ ٍبَمَّدلاِي َبَهَّدلا اوُعيَِت ال : لاق

 .“«زجاتب اًيِئاَغ اهنِم اوُعيِبت لَو «ٍضْعَب ىَلَع

 هَ

 . ديب , اد َالإ» : ظفل يفو

 ."0ِءاَوَسي ء ءا َوَس «لثوب ًالثم ءِنْرَوب اَنْرَو» : ظفل يِفَو

 ةضفلا عيب :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت «* )١(

 مقر ءابرلا :باب «ةاقاسملا :باتك يف ملسمو )۲٠٦۸(« مقر «ةضفلاب

 )١685(.

 . 075 )١985/ مقر ءابرلا : باب «ةاقاسملا :باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 .(۷۷ )١585/ مقر ءابرلا : باب «ةاقاسملا :باتك يف ملسم هجرخأ (۳)

 دبع ظفاحلا هيلع هبن امك «يراخبلا نع ملسم دارفأ نم ناريخألا ناظفللاو

 .(5145) : مقر ««نيحيحصلا نيب عمجلا» يف يليبشإلا قحلا

 ۳٤۹(« /”) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» : ثيدحلا حرش رداصم *

 يبطرقلل «مهفملا»و .508(2 /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 = (ماكحألا ةدمع حرشاو )١١/ ٠١(« يوونلل «ملسم حرشالو «(558/5)
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 الإ «بهذلاب بهذلا اوعيبت ال١ :ديعس يبأ ثيدح يف هلوق

 ىلع اهضعب» اوديزت ال :يأ ؛خلإ 2. . .اوفشت الو «لثمب ًالثم

 . خلإ 2. . . ضعب

 . ةئيسنلا ابر ىلإ ةليسو هنأل ؛لضفلا ابر ميرحت : هيف

 . ةئيسنلا ابر ميرحت : هيفو

 هجو ىلع ءايشأ ةتس يف ةنسلا يف ابرلا ميرحت درو دقو

 ءريعشلاو ءربلاو ءرمتلاو «ةضفلاو «بهذلا : يهو ؛حيرصتلا

 .نوزومو ليكم لك اهيلع سيقو «حلملاو

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(١۱۸ /۳) قيقد نبال =

 ١١58(, /5) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و .(۳۲۲ /۷)

 رجح نبال «يرابلا حتف»و 427557 : ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

 «يراسلا داشرإ»و )١١/ ۲۹٤(. ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )5/ 8٠”7(.

 لين»و ء(۳۷ /۲) يناعنصلل «مالسلا لبس»و ۸٠(« /5) ينالطسقلل

 .(۲۹۷ /۰) يناكوشلل «راطوألا
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 ىلإ لل َءاَج :َلاَق « فض ٌيِرْدخلا ٍديِعَس يِبأ ْنَع - (۲۷۰)

 ««؟اذَه َنْيَأ نم» :ك لا هَل اقف ينب رتب للي وللا ٍلوُسَر

 مت عاب يَا هنو تني ةيير رت ناك : لآل لاق

 يع !ابثلا ُنْيَع وأ : َكِلَذ دنع هلك بلا َلاَقَف ال سلا

 ا عنب رفا عبق «يرَشت نأ تدر اذ ْنِكَلَو مْ ال ارل

 . بر 2 رشا
 رشا

 عاب اذإ :باب «ةلاكولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 :باتك يف ملسمو «(۲۱۸۸) مقر «دودرم هعيبف ءاّدساف اًئيش ليكولا

 )٠١۹٤(. مقر «لثمب ًالثم ماعطلا عيب :باب «ةاقاسملا

 ء(۲۷۹ /65) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(۲۲ )١١/ يوونلل «ملسم حرش»و ٤۸۱(« /5) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(184 /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشا»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١۳۳ /۷) نقلملا نبال «ماكحألا

 حتف»و ۲٤۷(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ١١۷١(« /؟)

 )١۲/ ١58((2 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ٤۹١(. /5) رجح نبال «يرابلا

 )٤/ ١55(. ٠ ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و
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 هلك هللا لوسر ىلإ لالب ءاج» :ديعس يبأ ثيدح يف هلوق

 ءنآلا ىلإ همسا قاب وهو «رمتلا عاونأ بيطأ نم وهو ««ينرب رمتب
 . اذج ةريثك عاونأ رمتلاو

 هدصقو «ءيدرلا رمتلا نم نيعاصب اعاص هنم ىرتشا دق ناكو

 هربخأ اًملف «بّيطلا رمتلا نم هيب يبنلا معطي نأ :- هب حرص امك -

 . «لعفت ال ءابرلا نيع :هوأ» :لاق «كلذب

 مظعأ نم ةيصعملا نأل ؛عجوت ةملك هذه :«هوأ» :هلوقو .

 اذه :يأ ؛«ابرلا نيع» :هلوقب هرذحو هنم عجوت اذهلف «مالآلا

 هاهن اّمل مث ««لعفت ال» :هلوقب ءهيطاعت نع هاهن مث «هنيعب ابرلا
 ىنغأ ىلاعت هللا ْنأل ؛اًحابم اقيرط هل نّيب «مّرحملا قيرطلا اذه نع
 مّرحملا يف نأ دحأ مّهوتي الف «ةمرحملا قرطلا نع ةحابملا قرطلاب

 :لاقف «مرحملا نع ةيافك حابملا يف دجو الإ ؛ءيش ىلإ ةجاح

 شا مث «رخآ عيبب رمحلا عبَف «يرتشت نأ تدرأ اذإ نكلو#
 . حابم لهس قيرط اذهف «بّيطلا نم هنمثب رتشا مث «هعب

 ذختي نأ ةيشخخ ؛ هنم ءارشلا ديري نم ىلع هعيبي ال نأ طرتشيو

 .ابرلا ىلإ ةليح

 قفتا اذإ نيعاصب ليكملا نم عاصلا عيب زوجي ال هنأ :هيفو

 . عونلا فلتخا ولو «ضعب نم بيطأ هضعب ناك ولو «سنجلا

 .قّرفتلا لبق ضبقلا بجيو «لثامتلا ملعي نأ بجيف

38 

 : يأ ؛ (هب رتش



 «مّرحم رمأ نع دحأ هلأس اذإ هوحنو يتفملل يغبني هنأ : هيفو

 . مرحملا نع هينغي ام ةحابملا قرطلا نم هل نيبي نأ «هنع هاهن مث

 :ةاًمسملا يهو «قروتلا ةلأسم زاوج ىلع حيرص صن :هيفو
 ينثاب ًالاح ةرشع  ًالثم  اهتميق ةعلس هيلع عيبي نأ : يهو ؛ هيلا

 هب عاب ام نودب اهؤارش ةئيسنل اهعاب نم ىلع مرحيو «لجأ ىلإ رشع
 نأ : يهو ؛ةنيعلا ةلأسم مرحتو «ةنيعلا ةلأسم ىلإ ةليسو اهنأل ؛ ةئيسن

 ؛ةلاح ةينامثب هيلع اهعيبي مث «لجأ ىلإ ًالثم ةرشعب ةعلس هنم يرتشي
 ءمّرحم اذهو «لجأ ىلإ ةرشعب ةينامث هاطعأ هنأ :ىنعملا نأل

 اهعيبي مث «ةلاح ةينامثب ةعلس هنم يرتشي نأ : يهو ؛اهسكع اهلثمو

 . لجأ ىلإ ةرشعب هيلع
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 «بزاع َنْب َءاَربلا كلاس :َلاَق ءِلاّهْنملا يبأ نع - (۲۷۱)

 هي ربح اذه :ٌلوقَي اهو لاو حف فالامر نب دف

 .اتيد ٍقرَولاي بدلا عی ْنَع كي رشا ل وسر یھن : ٌلوقَي اًمُهَالکو

 «[بزاع نب] ءاربلا تلأس» :لاهنملا يبأ ثيدح يف هلوق

 ٌريخ اذه :لوقي امهنم دحاو لكف «فرصلا نع مقرأ نب ديزو

 يف ةراجتلا :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت » )١(

 ء(١۷٠۲) مقر ءةئيسن بهذلاب قرولا عيب :بابو )۱۹٠١(« مقر «ربلا

 قرولا عيب نع يهنلا :باب ءةاقاسملا :باتك يف ملسمو ءهل ظفللاو

 )١1549(. مقر ءانيد بهذلاب

 ء(١۲۷ /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو )١١/ ١١(« يوونلل «ملسم حرش»و

 ء(۳٤۳ /۷) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۱۸۷ /۳)

 نبال «يرابلا حتف»و ١١١۳(« /۲) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 داشرإ»و «(۲۹۷ )١١/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «.(۳۸۲ )٤/ رجح

 \A). / 0 ينالطسقلل «يرانسلا

۹۲۲ 



 . ب ضعبل مهضعب ماركإو «مهعضاوت نم اذهو «خلإ 2. . . ينم

 : يأ ؛اتيذ قرولاب بهذلا عيب ميرحت ىلع اوقفتا مهنأ :هيفو

 الإ زوجي الف ؛فرصلا اذهو «ضبقلا لبق اقرفتي نأب ؛اًبئاغ

 .ديب ادي

 :ةضنلا قرولاو

 . ضبقي مل اميف دقعلا لطب «ضعب نود هضعب ضبق نإو

۲۳ 



 ٍةضفلا نع ل هللا ُلوُسَر ىهن :َلاَق ركب يِبَأ ْنَع -(375)

 يرش نأ انرَمَأَو ِءِداَوَسِب ءاَوَس الإ ءِبَمَّدلاِب ٍبَهَّدلاَو ءٍةّضِفلا

 .22ُثْعِمَس اَذَكَه :َلاَقَ ؟ِدَيِب اَدَي :َلاَقَف ءَّلُجَر ُهَلَأَسَف :َلاَق

 ةضفلا نع لكك هللا لوسر ىهن» :ةركب يبأ ثيدح يف هلوق

 بهذلا عيب :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 )۲٠۷۱(« مقر «ديب ادي قرولاب بهذلا عيب :بابو )23١77(« مقر «بهذلاب

 ءانيد بهذلاب قرولا عيب نع يهنلا :باب «ةاقاسملا :باتك يف ملسمو

 )۱٥۹۰(. مقر

 «(۲۷۱ )٥/ ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم ٭

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )١١/ ٠١(« يوونلل «ملسم حرشا»و

 ء(١٤۳ /۷) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(188 /۳)

 نبال «يرابلا حتف)و ١١175(2 /5؟) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 داشرإ»و «(۲۹۷ /۱۱) ينيعلل «يراقلا ةدمعاو «(۳۸۳ )٤/ رجح

 ٠١(. /0) يناكوشلل «راطوألا لين»و .(۷۹ /5) ينالطسقلل «يراسلا
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 .(. . .ءاوسب ءاوس الإ «بهذلاب بهذلاو «ةضفلاب

 . لثمب ًالثم الإ .هسنجب نيدقنلا دحأ عيب ميرحت : هيف

 : يأ ؛ «انئش فيك بهذلاب ةضفلا يرتشن نأ انرمأو» :هلوقو

 .بهذلاب ةضفلاو «ةضفلاب بهذلا عيب يف لثامتلا طرتشي ال هنأ

 ؛«تعمس اذكه :لاقف ؟ديب ادي :لاقف ءلجر هلأسف» :هلوقو

 .- مّدقت امك  هريغ هظفح نكلو «طرشلا اذه ظفحي مل هنأ : يأ

 .نيدقنلا يف يرجي ابرلا نأ : هيفف

 . فالخ هيف ؟نزولا وأ ةينمثلا ةلعلا لهو

 مل طاونألا هذه ؟ال مأ «طاونألا نيدقنلا يف قحلي لهو

 .اريخأ الإ لمعتست

 :لاوقأ ةثالث ىلع نورخأتملا اهيف فلتخاو

 هدي يف يه نم بلطي ىتم هنأل ؛تادنسلاک اهنأ :اهدحأ

 ىلعو «هل مس ءاهئالكو وأ ةموكحلا كلت نم اهيلع موقرملا ددعلا
 امل ؛ةّمذلا يف ام عيب زوجي ال هنأل ؛اهب لماعتلا مرحيف :لوقلا اذه

 يف لخديف ؟ال مأ .هضبق ىلع ردقي له ملعي الو ءررغلا نم هيف

 جرحلاو ررضلا نم اذه يفو ءاهب لماعتلا مرحيف «ررغلاو رسيملا
 . هيف ام

 الف «علسلا ةلزنمب اهنأو «لوقلا اذه لباقم : يناثلا لوقلا

 يرتشي نأ زوجيو «ناك عون يب اهؤارش زوجيو ءابرلا اهيف يرجي

° 



 ءرثكأ وأ لقأ وأ «ةعستب )٠١( ددع هيلع موقرملا طونلا - ًالثم -

 لا + لوقلا اذه ىلع انزلا هلي ألو

 نأ وهو «سايقلل اهبرقأو لاوقألا طسوأ وهو :ثلاثلا لوقلا

 ءارش زوجي الو ءاهيلع بتك ام ردقب اهددعف ءاهلصأ مكح اهمكح

 امك ؛ديب اًدي نوكي نأو «هيلع مقر ام ددعب الإ «بهذب بهذلا طون

 طون يرتشي الو «ةضفلاب ةضفلا طون هلثمو «بهذب اًبهذ عاب ول

 بهذلا طونو «بهذلاب ةضفلا طون يرتشيو «تالايرلاب تايبرلا
 طون لك مكحف «قرفتلا لبق ضبقلا الإ هيف طرتشي الو «ةضفلاب
 . هلدبم مكح

 ال000

 أ
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 ويف ناب

 .(هريغو نهرلا باب) : هلوق
 .اهنمث نم وأ ءاهنم هؤافيتسا نكمي نيعب نيد ةقثوت : نهرلا

 لصحتت يتلا عفانملاو «ةمذلا يف يذلا نيدلا نهر يف اوفلتخاو

 - دجوت مل يتلا ناتسبلا ةرمثو «رادلا ءارك نم لصحي امك -

 :نيلوق ىلع

 . كلذ زاوج : حيحصلا

 . "زاوجلا مدع : بهذملا نم روهشملاو

  LR Eىلاعت لاق :

[YAY ةرقبلا] © و وبقم ناهره ابيك أوُدِحت لَو ِرَهَس مس لع رسک ناوک: 

 مظعأ هيف ةجاحلا نأل ؛رفسلاب هصخو .

 هلعفو «هباحصأ هيلع ٌرقأو «نهترلاب رمألا ةي هنع درو دقو

 ١۲١(. /۳) «عانقلا فاشك» «(۱۳۷ )٥/ «فاصنإلا» :عجار (۱)

 ففي



 نهو :هلوقل ؛ضبقلاب الإ مزلي ال :بهذملا ىلعو وه

 . [۲۸۲ :ةرقبلا]€ ةَصَوُيَفَم

 «ةحيحصلا يهو «"ضبقلا طرتشي ال هنأ : ةيناثلا ةياورلا

 .اهب الإ لمعلا مهنكمي الو «سانلا لمع اهيلعو

 هب دارملاف ء[۲۸۳ :ةرقبلا]# ٌةَصْومَفَم نهرو :هلوق اّمأو

 ىلعأ نيدلا ةيآ يف ركذ اذهلو ءقثوتلا عاونأ ىلعأ ىلإ داشرإلا
 نوكي نأو «داهشإلاو «ةباتكلا ركذف «ةهج لك نم قثوتلا عاونأ

 ةنسلاب تبث دقو ء[۲۸۲ :ةرقبلا]4ناكك أو ٌلَجيَف نجر نادهاشلا

 اذهف «ضوبقملا نهرلا ركذو «يعدملا نيميو دهاشب قحلا توبث

 ةدايزل ضبقلا ركذ نكلو «ضبقلا نودب مصيف ءالإو «هعاونأ ىلعأ

 ركني نأ ةيشخ بتكي ملو «دوهش مث نكي مل اذإ اصوصخ «قثوتلا

 : ةيددملا

 .اهوحنو «ةلافكلاو ءنامضلاك ؛تاقثوتلا دوقع نم نهرلاو

 حصي ال «هعيب حصي ال امو «ءيش لك نم هنهر حص «هعيب حص امو

 )١( مقر هعرد نهر نم :باب «نهرلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )۲٥٠۹(«

 ‹رفسلاك رضحلا يف هزاوجو نهرلا :باب «ةاقاسملا :باتك يف ملسمو

 ىرتشا» :ظفلب « اهنع هللا يضر  ةشئاع ثيدح نم (1707) مقر

 «ديدح نم اعرد هنهرو ءاماعط يدوهي نم هيَ هللا لوسر .

 ٠١8(. /5) «ىهتنملا حرش» «(۳۸۷ )٤/ «ریبکلا حرشلا» :عجار (۲)

 )۳( «فاصنإلا» )٥/ ١59(.

۹۸ 



 ةرمثلا : ىنثتسيو ءاهوحنو دلولا مأو .«فقولا نهر حصي الف ؛هنهر

 ءامهعيب حصي الف ءهّبح دادتشا لبق عرزلاو ءاهحالص ودب لبق

 هنأل ؛نهترملا قح عيضي ال امهفلت ريدقتب هّنأل ؛امهنهر حصيو
 . نهارلا ةّمذ يف قلعتم

 ةمألا نهركو «مرحملا همحر يذ نود هدحو قيقرلا نهر اذكو

 ظ .رخآلا نود امهدحأ عيب حصي الو ءاهدلو نود

 اذإ هعيب يف نهترملل نذأ نهارلا ناك نإف ؛نيدلا لح اذإو

 «هتميق نم هنيد ذخأو «هعاب «هعيب ىلع هريغ لكو وأ «نيدلا لح
 «مكاحلا ىلإ رمألا مفر ءوه هعيب نم عنتماو «هل نذأ نكي مل نإف

 . هتميق نم نيدلا هافوو «هعابو

۹4 
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 لوألا ث تيا

 و

 هلي هللا َلوُسَر َّنَأ :- اهن هللا يضر  َةَشْئاَع ْنَع - (07)
 ."ِديِدَح ْنِم اعْرد ُهَنَهَرَو ءاًماَعَط یدو ْنِم یرتش

 يدوهي نم ىرتشا لك هللا لوسر نأ» : ةشئاع ثيدح يف هلوق

 .خلإ 2. . .اًماعط

 ءارش :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو «ء(١۱۹۹) مقر «ةئيسنلاب يب يبنلا

 )۱٦١۳(« مقر ءرفسلاو رضحلا يف هزاوجو نهرلا :باب «ةاقاسملا

 .هل ظفللاو

 ٠۳(« /0) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(۳۹ )١١/ يوونلل «ملسم حرشا»و ٥۱۷(« /5) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١19(«, /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(7554 /۷) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و «(577 /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و )*/ ١١81١(.«

 لين»و ١8(« /5) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )١١/ ۱۸١(« ينيعلل

 . )٥/ 0701١ يناكوشلل «راطوألا

۳۰ 



 امك  نايبلاو قدصلا هيلع بجيو ءرافكلا ةعيابم زاوج : هيف

 ةلماعم يف ىتح «نامتكلاو ةنايخلاو بذكلا هيلع مرحيو «- مّدقت

 .رفاكلا

 عردلاک ؛هيلإ جاتحملا ءيشلا نهر ىتح ‹نهرلا زاوج : هيفو

 . برحلا ةلآ نم هوحنو

 كلذ نكي ملو «نايحألا ضعب يرتشيو عيبي ناك كي هنأ : هيفو
 .- مدقت امك هل ةبتار ةداع

۹۳۱ 



 لطَم» :لاق لكي هللا َلوُسَر نأ : هڪ ةَرِئرْه يِبأ ْنَع - (۲۷9)
 . ببني «ٌئيِلَم ىَلَع ْمُكَدَحَأ عبنأ اَذإَف «ملظ َِنَعلا هرم هر E هيب ر م 0

 يف :باب «تالاوحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ملسمو ءرخأ عضاومو )75١77(« مقر ؟ةلاوحلا يف عجري لهو «ةلاوحلا

 )١555(. مقر «ينغلا لطم ميرحت :باب «ةاقاسملا : باتك يف

 ء(٤٦ ⁄/۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم »

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و 54١(« /7) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «مهفملا»و .(177 /0) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(57” /)

 حرشاو )777/١١(2 يوونلل «ملسم حرشاو ٤۳۸(« /5) يبطرقلل

 «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١48(« /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ٠١(. /۷) نقلملا نبال

 حرط»و ۲٤۹(« :نص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و .(۸۳ /۳)

 «(550 /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و 2١٠١(« /5) يقارعلل «بيرثتلا

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )١/ ١١١(« ينيعلل :«يراقلا ةدمع»و

 «راطوألا لين»و ء.(١5 /۳) يناعنصلل «مالتسلا لبس»و )5/ ١55(«.

 ..(7600 )٥/ يناكوشلل
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 .خلإ 2. . .ملظ ينغلا لطم» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوق

 نسحو «ءاضقلا نسحب رمألا ىلع ثيدحلا اذه لمتشا دق

 .امهدض نع يهنلاو «ءاضتقالا

 . «ملظ ينغلا لطم» :هلوقف

 . هيف لطامي ال نأو «قحلا ءادأ بوجو : هيف

 وأ «قحلا ءادأ نم عانتمالا : يآ ةقوزعملا ىه ةلطامعلاز

 اذه لكف ءةفص وأ ءاددع امإ ءاًصقان هؤادأ وأ «هلولح دعب هعنم

 لماك نوكي نأو «قحلا ءادأ ىلإ ةردابملا بجاولاف زوجي ال
 .ةفصلاو ددعلا

 نسح نم اذه :«عبتيلف «ءيلم ىلع مكدحأ عبتأ اذإ» : هلوقو

 . لتحيلف «ءيلم ىلع ليحأ اذإ هنأ ؛ ءاضتقالا

 . ةّمذ ىلإ ةمذ نم قحلا لوحت :ةلاوحلاو

 نأ دارأف «نيد هيلع ناسنإلو «نيد ناسنإ ىلع هل ناك اذإف

 لاحملا ناك اذإ لاتحي نأ بلاطلا مزليف «هنيدم ىلع هبلطي نم ليحي

 . ائيلم هيلع
 رداقلا :_ هللا همحر  دمحأ مامإلا لاق امك ؛وه ءيلملاو

 : هلامو هندبو هلوقب

 )١( «فاصنإلا» : عجار )٥/ ۲۲۷(.

 لقي



 . لطامي ال يذلا وه :هلوقب رداقلاف

 نأ مزلي الف «مكحلا سلجم هراضحإ نكمي يذلا وه : هندببو

 ول ثيحب «هوحنو ريمألاك ؛اًميظع ناك نمو «هیبآ ىلع لاتحي
 . مكحلا سلجم هراضحإ نكمي مل «عنتما

 ةّمذ يف ناك اذإ اذهو ؛ًءافو دجي يذلا ينغلا وه :هلامبو

 . ليحملل نيد هيلع لاحملا

 :ىمستو «ةلاكو نع ةرابع يهف «نآلا ةفورعملا ةلاوحلا اًمأو
4 

 قحلا لقتناو «لاتحي نأ هيلع بجو «ءىلم ىلع ليحأ اذإو

 وأ «كلذ دعب سلفأ ولف «هيلع لاحملا ةّمذ ىلإ ليحملا ةّمذ نم

 ؟ال مآ .هقحب ليحملا ىلع عجري لهف «لاتحملا يفوتسي نأ لبق

 . فالخ هيف

 يف ٌرقتسا قحلا نل ؛ )ع جري ال هنأ : بهذملا نم روهشملا

 لغ لالا ئ

 نينسحملا ىلع امو ."”نسحم هنأل ؛ عجري هنأ : ةيناثلا ةياورلاو

 . ليبس نم

 حرش» ء(۲۲۸ )٥/ «فاصنإلا» «(57 .57 )٥/ «ريبكلا حرشلا» :عجار )١(

 .(175 /۲) «ىهتنملا

 .(۲۲۸ )٥/ «فاصنإلا» :عجار (؟)
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 هنم لصحي مل اذإف «ليحملل ليكو [نع] ةرابع هيلع لاحملاو

 حيحصلا وه اذهو «ليحملا وهو « لصألا ىلع عجر «لاتحملل ءافو

 .- ملعأ هللاو -
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 اک هللا ل َلاَق :َلاَق « هبط ةرئره يبأ نع  (؟107)

 هيب ُهَلاَم َكرْدَأ ْنَم» :- لوق لب ىلا ُتْعِمَس :َلاَق وأ -

 ن 0 3

 .20(ورْيغ ْنِم هب قحا وهف «َسلفأ دق ٍناَسْنِإ ٍلجَر

 اذإ :باب «ضارقتسالا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 مقر «هب قحأ وهف «ةعيدولاو ضرقلاو عيبلا يف سلفم دنع هلام دجو

 دنع هعاب ام كردأ نم :باب «ةاقاسملا :باتك يف ملسمو «(۲۲۷1)

 )٠١١۹(. مقر «هيف عوجرلا هلف «سلفأ دقو «يرتشملا

 ٠١١(« /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و 42007 /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 (مهفملا»و ۲٠٠١(. /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )5/ ١9(.

 حرش)و )٠١١/ ۲۲١(« يوونلل «ملسم حرش»و 47١(, /5) يبطرقلل

 (ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 4275٠١ /) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و .(۳۸۳ /۷) نقلملا نبال

 «مالسلا لبس»و ۲۲٤(« /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و «(۱۸۷ /)

 . 0757 /0) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(07 /۳) يناعنصلل

۹۳٦ 



 لجر دنع هنيعب هلام كردأ نم» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوق

 «ىثنألاو ركذلل ماع «لجر» :هلوق نأل ؛دحاو ىنعملا :« ناسنإ وأ -

 . ىنعملا مومعل

 نم :وه :- اهفيفختو ماللا رسكو ءافلا نوكسب - سيفملاو

 .هتادوجوم نم رثكأ نيد هيلع
 رجح دق نم :وه  ةددشملا ماللا حتفو ءافلا حتفب - سّلفملاو

 .سلفل مكاحلا هيلع

 هيلع رجحي نأ مكاحلا نم هؤامرغ بلطو «ناسنإ سلفأ اذإف

 يفي ال هلام ناك نإف «هيلع رجحلا همزل «هلام يف فرصتلا نم هعنميو

 . مهنويد ردق ىلع لاملا اومساقت «هنويد عيمجب

 «هنيد ىلع داز ناف «هنهر هلف «نهرب زيمت دق مهنم ناك نمو

 دعب ءيش هنيد نم يقب نإو «ءامرغلا ىلع دئازلا درو .هقح ذخأ

 .لاملا ةيقب يف ءامرغلا عم هل ىلدأ «نهرلا هذخأ

 «سلفأ دق نم دنع هنيعب هلام دجو نم نأ : ثيدحلا اذه يفو

 .ءامرغلا نم هب قحأ وهف

 .«ءامرغلا ةوسأ وهف ءالإو» : تاياورلا ضعب يفو

 «صقنب رئيغت نإو «ةلصتم ةدايزب رّيغتي ال نأ طرشب :ءاملعلا لاق

 مل ءاش نإو «ءامرغلا عم يلدي الو هذخأ ءاش نإف «هبحاص ريخ

 . هنيد ردقب هتصح ءامرغلا عم هلو ىذخأي

 ليفي



 «هلاحب قاب هلامو «دهعلا بيرق هنإف ؛ةرهاظ كلذ ىف ةمكحلاو

 .هدهع برقل ؛هذخأي نأ لدعلا نم ناكف

 عئابللف «هيف اًبيع ناك «يرتشملا سلف نّيبت امل هنإف :اضيأو

 «سْلْفُملا هيف فرصتي مل ام كلذ لحمو «هلام نيع ذخأو «خسفلا

 «هذخأ هبحاص كلمي مل «نهر وأ ةبه وأ عيبب هيف فرصت نإف

 . هبحاص ٍذئنيح مدقيف «هبحاص قح طاقسإ ىلإ
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 ميلا تيا

 :َّلاَق 3 د هللادبع ِنْب ٍرباَج نع(

 ۴ لام لك يف ٍةعْفشل لاب هي يبنلا  ىضَق تق :ظفل يِفَو - "”َلَعَج
 , ةف 0

0 
o 7~ ه.و 

 * الق «قئطلا ِتثَفَدصَو 3ُوُدُحلا ِتَحَقَو اًذإ ١ مسقب

 كيرشلا عيب :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 . (۲۰۹۹) مقر «هکیرش نم

 ضورعلاو رودلاو ضرألا عيب :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 يف ملسمو ءرخأ عضاومو «هل ظفللاو )25٠١(« مقر «موسقم ريغ اعاشم

 )١608(. مقر «ةعفشلا : باب «ةاقاسملا : باتك

 ,(5١؟ /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم «

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(57 /۷) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «مهفملا»و 205١7 /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و .(۱۲۸ /5)

 ةدمع حرشاو 55(«2 )١١/ يوونلل «ملسم حرش»و ٥۲۳(. /5) يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ۲٠٠١(« /۳) قيقد نبال «ماكحألا

 ١١97(( /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 5١١(« /1) نقلملا

 رجح نبال «يرابلا حتق»و ٠٠١١(« : ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

 = «يراسلا داشرإ»و 3١(. /1١؟) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «(575/5)
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 «...ةعفشلاب ب [يبنلا] ىضق» :رباج ثيدح يف هلوق

 .خلإ

 نمم هكيرش ةصح عازتنا كيرشلا قاقحتسا يه :ةعفشلا

 .لامب اهنع ضواعي نأ طرتشيو «يلام ضوعب هيلإ تلقتنا

 ىلع ةعفشلا كلمي مل «هوحنو قادص نع تلقتنا ولف

 . '”بهذملا

 اهذخأ كيرشلا كلميو .مّرقت اهنأ :ىرخألا ةياورلاو

 . حيحصلا وه اذهو ,0اهتميقب

 راقعلا يف تعرشو «كيرشلا ررضل اًعفد ؛ةعفشلا تعرشو

 اذإف» : ثيدحلا يف هلوق ليلدب ؛تالوقنملا نم هريغ نود ةصاخ

 . (دودحلا تعقو

 .اًررض ّلقأ راقعلا ريغ نألو

 . يرتشملاو عئابلا نم اضرلا اهيف طرتشي الو

 اهفقوب ةليحلا دصق هنأ ملع اذإو ءاهطاقسإل لّيحتلا مرحيو

 .هذخأ عيفشللو «فقولا ذفني مل «هوحنو

 لين»و VT)» 6 يناعنصلل «مالسلا لبس»و ,(7١؟ /%( ينالطسقلل 35

 8١(. /”) يناكوشلل «راطوألا

 ١۴۷(. /5) «عانقلا فاشك» ,.(5507 /5) «فاصنإلا» :عجار ()

 . 0501 /5) «فاصنإلا» :عجار (۲)
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 فقولا ذفنيف «ةهقفتملا نم ريثك طلغيو : لبجلا يضاق نبا لاق

 دنع ذفني ال وهو «عيفشلا ملع لبق هفقو مث ءاراقع ىرتشا اذإ اميف

 نم رثكأ ارهظأ وأ «ةبه هنأ ارهظأو «عيبلا امتك ولو «ةعبرألا ةمئألا

 .ةعفشلاب ذخألا هلف «كلذب ملع ىتمف «عيفشلا قح طقسي مل «هنمث

 ؛«ةعفش الف ‹قرطلا تفرصو «دودحلا تعقو اذإف» :هلوقو

 ؛ةفينح يبأل افالخ ؛راجلل ةعفش الو ءاراج نوكي ٍذئنيح هنأ : يأ

 . "7راجلل اهتبثي هنإف

 هراج نيبو هنيب ناك نإ ةعفشلا راجلل نأ :مالسإلا خيش دنعو

 . "هوحنو رئبك ؛ عفانملا نم ةعفنم وأ «كرتشم قيرط

 نذؤي ىتح عيبي ال نأ ىلوألاف «ٌلك ىلعو ءادج يوق وهو

 هارتشا «ّبحأ نإف «هراج ربخأ «كيرش هل نكي مل نإف «هكيرش

 .هعاب ءآلإو ءوه
 ةعفشلاب ذخألا مهلف «مهدحأ عابو «ءاكرش نيب راقعلا ناك نإو

 وأ «لكلا نوقابلا ذخأ «مهدحأ اهكرت نإو «مهكالمأ ردق ىلع

 .هررضل اًعفد ؛ يرتشملا ىلع ةقفصلا قرفت الو ءاوكرت

 «ةيادهلا» «(5 /5) «عئانصلا عئادب» ء(١٩ )١5/ «طوسبملا» :عجار )١(

(4/ ۳۷۰). 

 . (۳۸۳ /۳۰) «یواتفلا عومجملا : عجار )۲(

۹٤۱ 



 ىلعي الو ولعي مالسإلا نأل ؛ملسم ىلع رفاكل ةعفش الو

 . هيلع

 .اهيف : ليقو «فقو ةكرشب ةعفش الو
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 ساخ ْثيِرَحلا

 : لاق « اَمُهْنَع هللا يضر - َرَمُع ٍنْب هللادبع ْنَع - (۷۷)

 :َلاَقَف ءاهيف ُهُرمأَْسَي كلك ىلا ىتأف ربح اًضْرَأ ُرَمْع َباَضَ
 يْنِع َوُه طق ًالاَم ْبِصَأ مَ ريَْحِب اًضْرَأ ْتْبَصَأ ّينإ !وللا َلوُسَر ات

 ءاهلَصَأ تسبح تْئش ْنِإ» :َلاَق وب يت ا ا

 الص عاب ال ُهّنَأ َرْيَغ ءاَهب قّدّصَتَف :َلاَق ««اهپ َتْفَّدَصَتَو

 يفَو ءءارقفلا يف ُبَمُع َقَّدَصَتَق :َلاَق ءَبَموُي الو ءُتَروُي الو
 ءٍفْيَّضلاو ءٍليِبّسلا ِنْباَو ىلا ٍليِبَس يِفَو ءباَقلا يِفَو «ىرقلا

 ءاقيدَص َمِعْطُي وأ ءفوُرْمَملاب اهْنِم لكا نأ اَِلَو ْنَم ىَلَع حاتُج ال
 . ۰۱لا ریغ : ظفل يِفَو هيف ِلّوَمَتُم ريغ م ر

ENCE GCS SCD (۱) 

 «ةيصولا :باتك يف ملسمو «رخأ عضاومو 5085(«2) مقر .فقولا يف

 )١١۳١(. مقر .فقولا 5

 ١57(( /5) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبطرقلل «مهفملا»و ء(١۳۷ /0) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 = «ماكحألا ةدمع حرشاو )85/١١(« يوونلل «ملسم حرش»و :«(044/5)
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 يأ ؛«ربيخب اًضرأ رمع باصأ» :رمع نبا ثيدح يف هلوق

 ؛ةيبيدحلا رضح نميف اهمسق «هلوسر ىلع ربيخ هللا حتف اّمل
 : يأ ؛«اهيف هرمأتسي يب يبنلا ىتأف» ءاهنم هبيصن ««رمع باصأف»

 بلط :هدصقو ؟هيف اهفرصي ريخلا هوجو نم هجو يأ يف هريشتسي
 بصأ مل ربيخب اًضرأ تبصأ ينإ !هللا لوسر اي» :لاقف .لضفألا

 امف» ءهدنع هلام سفنأ هنأ : يأ ؛«هنم يدنع نيفلأ وه طق الا

 تببحأ نإ : يأ يما يع موه تعش نإ» :لاقف «(؟هب ينرمأت

 . افقو اهتلعج
 سيبحت وه :اولاقف «فقولا ّدح ءاهقفلا ذخأ ثيدحلا اذه نمو

 .ةعفنملا ليبستو «لصألا

 عم ءاهب عفتني نيع يف الإ فقولا حصي ال هنأ :اذه نم ملعيو

 بارشلاو ماعطلاك ؛هفالتإب الإ هيف عفتني ال ام اًمأو ءاهلصأ ءاقب

 .ةقدصلا هجو ىلعف «لذب نإو «فقولا هيف حصي الف ءامهوحنو

 لصألا سيبحت وه يذلا  فقولا :ءاملعلا ضعب لاقو

 دنع امنإو ءاهريغل نكي مل «ةّمألا هذهب صاخ  ةعفنملا ليبستو

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 5١١(« /۳) قيقد نبال =

 حتفاو ١١95(2 /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(5780

 .(55 )١5/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )٥/ 5٠6٠(. رجح نبال «يرابلا

 يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(557 /5) ينالطسقلل «يزاسلا داشرإ»و

 .(۱۲۷ /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و .(۸۸ /)
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 .اهعفنب : يأ ؛«اهب تقدصتو» :هلوقو

 اهب قّدصتف» :هلوقب «خلإ 2. . .اهلصأ تسبح» :هلوق رّسفو

 وهف ««ثروي الو «بهوب الو ءاهلصأ عابي ال هنأ ريغ ءرمع

 ؛كلمتلل داري امم اهوحنو «هلصأ يف تافرصتلا هذه نع سوبحم

 .اهريغك اهيف فرصتي هنإف «ةرمثلا اًمأو «نهرلاك

 يفو» «جيواحملا : يأ ؛ «ءارقفلا يف رمع قّدصتف» : هلوقو

 كيلامملا :يأ ؛«باقرلا يفو» «لوسرلا ةبارق :يأ ؛«ىبرقلا

 «هوحنو داهجلا : يأ ؛ هللا ليبس يفو» ؛«ىراسألاو نيبتاكملاو

 . فيعضلاو بيرغلا : يأ ؛«ليبسلا نباو»

 اهنم لكأي نأ» ءاهيلع رظانلا : يأ ؛«اهيلو نم ىلع حانج الدو

 ؛ «اقيدص معطي وأ» «فارسإ ريغ نم هتيافك ردق : يأ ؛«فورعملاب

 . فورعملاب : يأ

 ؛«لثأتم ريغ» :ظفل يفو ««هيف لّومتم ريغ» :لاق اذهلو

 هلو لام غار و هو اخ قو عا رقت
(n اا 

 : ةديدع دئاوف ثيدحلا اذه ىفو

 .ةعفنملا ليبستو لصألا سيبحت فقولا نأ :اهنمو

4٤٥ 



 عفتني نيع يف الإ حصي ال هنأو «فقولا طورش ةفرعم :اهنمو
 .رب ىلع الإ حصي ال هنأو ءاهنيع ءاقب عم اهيف

 وه نم ريشتسي نأ :ائيش لعفي نأ دارأ نمل يغبني هنأ :اهنمو

 . 7 «راشتسا نم مدن الو «راختسا نم باخ الف» «هيف هنم ملعأ

 .هراشتسا نم حصني نأ ريشّتسا نم مزلي هنأ : اهنمو

 .ةيراج نيع وهو «تابرقلا لضفأ نم فقولا نأ :اهنم [و]

 نسحأ هل نّيعي نأ يغبنيو «فقولل رظان نم دب ال هنأ :اهنمو

 . دجي نم

 لك اذكو «فورعملاب لكألا هلف «رظانلا جاتحا نإ هنأ : اهنمو

 لكألا هلف «هلمعب اًعربتم نكي ملو «نيعم ضوع الب الام ىلوت نم
 . فورعملاب هنم

 نم لقألا لكأي نأ هلو :ميتيلا لام ىلوت نميف ءاهقفلا لاق

 . 2هترجأ وأ «هتيافك

 نأ :ةيصوب ىضصو وأ «ةقدصب قّدصت نمل يغبني هنأ : اهنمو

 دنسم» يف يعاضقلاو 48٠(« /1170 /۲) «ريغصلا» يف يناربطلا هجرخأ )١(

 ۷۷٤(. /۷ /۲) «باهشلا

 ماكحأ» ءاهدعب امو ٥۸١( /۷) «يربطلا ريسفت» :كلذ يف عجار (۲)

 يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» ءاهدعب:امو (45 /7) صاصجلل «نآرقلا

 )٥/ 4١(. «يبطرقلا ريسفت» «(577 /۱)
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 .ربلا هوجو نسحأ اهل رّيختي نأو ءاهفرصم نّيعي

 ىلع اهلك وأ اهرثكأ تدجو «مويلا سانلا اياصو تلمأت اذإو

 اذهو «ةثرولا يقاب مرحيو «هدالوآ ىلع فقوي هدجتف «عرشلا ريغ

 يصوي الو «مهل لاملا كرتيلف «هدالوأ عفني نأ دارأ اذإف ءزوجي ال

 .رجأ كلذب هلو «ءيشب

 ناك اذإ اًصوصخ «هتايح يف مهيلع ةقفنلاب اًرجأ هل نأ امك

 كو يبنلا دهع يف نكي ملو «ىلوأ هل ةيصولا كرتف «لاملا ليلق

 ناك امل اذهلو .فقولا اذه فرعي نيعباتلا الو هباحصأ الو

 ضعب مرحيف «هيف ام ملظلاو روجلا نم هيف دجت «عرشلل اًفلاخم
 هجولا ريغ ىلع ناك امل اذهلو «تانبلا دالوأ هنم مرحيو .هتثرو

 ءاريدك اعيش ةزاذغلاو قاقشلا نه الما نيب دجت +ةروماملا

 يف درو دقو ‹عورشملا نع لودعلا بابسأ نم اذه لكو

 ءاّماع نيعبس هللا ةعاط يف لمعي ناسنإلا نأ» :كلذ نع ريذحتلا

 .لاق امك وأ ««رانلا لخديف «هتيصو يف فيحي مث

 يف رارضإلا ةيهارك يف ءاج ام :باب ءاياصولا :باتك يف دواد وبأ هجرخأ )١(

 يف ءاج ام :باب ءاياصولا :باتك يف يذمرتلاو «(758571) مقر «ةيصولا

 :باب ءاياصولا : باتك يف هجام نباو )5١11(« مقر «ةيصولا يف رارضلا

 )717١5(. مقر «ةيصولا يف فيحلا
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 اّمإ كلذ لعجي نأ :فقولا وأ ةيصولا دارأ نمل يغبنيف

 وحنو ‹ةثرولا ريغ نيجاتحملا هبراقأل وأ «نيعم دجسم ةحلصمل

 . ليبسلا نباو «سرادملاك ؛ربلا هوجو نم كلذ
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 سر ىلع ُتْلَمَح :َلاَق «5#4 باطلا َنْبَرَمْع ْنَع - (۲۷۸)
 و و ا ا
 ءهيرتشأ نأ تدَرأف «هدنع ناك يذلا هعاضأف وللا ٍليِبَس يف

 2 ےس 8 00 و هه 5 وو و و ەس
 2 a ٠ «Ah 6 2 و ص 5 52

 ور الر :لاقف لك ّيبنلا تلأسف ؟نصخحر ةعيب و تننظَو

 ي
 دبه يف َدِئاَعلا نق ؛مَهْرِدِب ُهَكاَطْعَأ نو ءَكِيَقَدَص يف دعت لَو ٠

 . "وكيف يف ٍدئاَملاَك
 يف ُدوُعَي بلكلاك ِهِيَقَدَص ىف ُدوُعَي يِذَلا َنِإَف» : ظفل ىفو

 :باب ءاهلضفو ةبهلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 :باتك يفو )558٠0(« مقر «هتقدصو هتبه يف عجري نأ دحأل لحي ال

 )۲۸٤١(« مقر «عابت اهآرف «سرف ىلع لمح اذإ :باب ءريسلاو داهجلا

 نمم هب قدصت ام ناسنإلا ءارش ةهارك :باب «تابهلا :باتك يف ملسمو

 )151١(. مقر «هيلع قدصت

 مقر ؟هتقدص يرتشي له :باب «ةاكزلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 ناسنإلا ءارش ةهارك :باب «تابهلا :باتك يف ملسمو )١519(«

 = .(۲ )۱٦۲۰/ مقر «هیلع قدصت نمم هب قدصت ام
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 عباّسلا ثب : ثيل

 و

 َلاَق - اَمُهْنَع ُهَّللا يِضَر - سابع ِنْبا ْنَعَو - (309) 6 ا
 .ێق يف ٍئاَمْلاَك هيبه يف ُدئاَعْلا» : : لكي يتلا

(۱) 

 لامكإ»و «(7805 /۳) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ٥۷۸(« /5) يبطرقلل «مهفملا»و 2.0757 /0) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و «(55 )١١/ يوونلل «ملسم حرش»و

 «(555 /۷) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 271 /۳)

 نبال «يرابلا حتف»و ١١1948(. /) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 «يراسلا داشرإ»و ۸٦(. /9) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ,( ۲۳ /۳) رجح

 لين»و «(947 /7) يناعنصلل «مالسلا لبس»و ,(757 )٤⁄/ ينالطسقلل

 )٤/ ۲٤٤(. يناكوشلل «راطوألا

 لجرلا ةبه :باب «ةبهلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا خيرخت *
 .رخأ عضاومو )۲٤٤۹(« مقر ءاهجوزل ةأرملاو «هتأرمال

 ۱۷١(« /9) يباطخلل «نئسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ((54 )1١١/ يوونلل «ملسم حرش»و ء(١0۸ )٤/ يبطرقلل «مهفملا»و

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ٠١١(. /) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 ۹١(. /۳) يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(©"550)

40۰ 



 ؛«هللا ليبس يف سرف ىلع تلمح» :رمع ثيدح يف هلوق

 «هردق فرعي مل : يأ ؛ «هدنع ناك يذلا هعاضأف» «هب تقّدصت : يأ

 هنأ تننظو «هيرتشأ نأ تدرأف» «هلاح تصقنو لزه ىتح هلمهأو

 : لاق «كلذ نم بارتسا هنأكف «صقن هنأل : يأ ؛«صخرب هعيبي

 ولو «؛كتقدص يف دعت الو «هرتشت ال :لاقف لكك يبنلا تلأسف»

 . «هئیق يف دئاعلاك هتبه يف دئاعلا نإف ؛مهردب هكاطعأ

 . «هئيق يف دوعي مث :ءيقي بلكلاك» :رخآلا ظفللا يف

 ؛ هتبه وأ «هتقدص يف دوعي نأ زوجي ال هنأ : ثيدحلا اذه يفو

 . هيف عجري الف «هلل هكرت هنأل

 هنألو «ىلاعت هلل هكرت هنأل ؛اًضيأ هيرتشي نأ زوجي ال هنأ :هيفو

 . هنم يحتسي وأ «هريغ هيطعي نأ بغري هنأل ؛ هيباحي دق

 .هريغ نم الو «هنم هيرتشي الو :اضيأ اولاق

 .«ءوسلا لثم انل سيل» : تاياورلا ضعب يفو

 . بلكلاك هنإف «لعفلا اذه لعف نم نأ : هيفو

 «بونذلا نم اففختم ناك «لاملا اذه جرخأ امل هنأ :هيفو

 نمك ناك «هيلإ داع اذإف «هندب نم ةرضملا تالضفلا جرخُي يذلاك

 . اررض مظعأ هنإف ؛هجارخإ لبق هنم ةلاح أوسأ اذهو ؛هئيق يف داع

 .«ءوسلا لثم انل سيل» : ملسم دنع سيلو «(591/5) «يراخبلا» )١(
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 بألا الإ» :«ننسلا» يف درو امك ؛بألا : كلذ نم ىنثتسيو
 هلام نم كلمتلا هل ْنأل ؛هيف عوجرلا هل نإف ؛““هدلول هيطعي اميف

 . الف «هريغ امأو

 )١( يذمرتلاو .(70179) دواد وبأ هاور )5١7(« يئاسنلاو )5/ 556(,

 «ریبکلا» يف يناربطلاو «(77/5) دمحأو «(۲۳۷۷) هجام نباو )۱۳٤١۲(ء

 مكاحلاو «(11/4 /7) «هننس» يف يقهيبلاو «(۲۷۱۷) ىلعي وبأو )۲۲۹۸(.
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 2 و عرب ۶ 1 ۶ ا 2

 : لاق «- امهنع هللا ىضَر - ريشب نْب ناّمعنلا نع - (۲۸۰)
 7 سلا يار حج 2 2

 سا تك ا
 :- ةحاور ثنب ةَرْمَع - ىّمأ ثلاقف هلام ضْعَبب ىبأ ىلع َقَّدَصت م ا 2 ر 4

 ن ا 7 020000 الص سا 7 رس - ت 0

 ؛ِكي هللا لوسر ىلإ يبأ قلطناف لك هللا لوسَر دھشت ىتح ىضُْرأ ال

 2 ا ع ا تاس ل 2 ا يم هس اوس °

 كدلوب اذه تلعفأ» : لكي هللا لوُسَر هل لاقف «ىتقَدص ىلع ُهَدِهْشُيِل
 0_7 1 1 ا او 2 ا ا 100 2

 عجرف ؛«مكدالؤأ يف اولِدَعاَو هللا اوقتا» : لاق ال :لاق .«؟مهلك
 سس 2 2 نإ 2 2 و“

 , 20ةقدّصلا كلت درف «ىبأ

 يف داهشإلا :باب «ةبهلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت «# (۱)

 ليضفت ةهارك :باب «تابهلا :باتك يف ملسمو )۲٤٤۷(« مقر «ةبهلا

 .هل ظفللاو )1١777/ ١7(« مقر «ةبهلا يف دالوألا ضعب

 روج ةداهش ىلع دهشي ال :باب «تاداهشلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 ليضفت ةهارك :باب «تابهلا :باتك يف ملسمو )76٠01(« مقر ءدهشأ اذإ

 .هل ظفللاو )١777(« مقر «ةبهلا يف دالوألا ضعب
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 . يري اذه ىلع دهس ؟ًأف» : ظفل يِفَو

 ضعبب يبأ يلع قّدصت» :ريشب نب نامعنلا ثيدح يف هلوق

 تنب ةرمع يمأ تلاقف» :هلوق ليلدب ؛ميسج لام هلعلو ««هلام

 دهشي ىتح ىضرأ ال» :ةحاور نب هللادبع تخأ :يأ ؛«ةحاور

 ىلإ يبأ قلطناف» ءاهتوبثل لمكأ هنأ :يأ ؛«لك هللا لوسر

 ؛ةمأللو مهل اًريخ كلذ ناكف ««يتقدص ىلع هدهشيل هلي هللا لوسر

 هنأل ؛«ال :لاق ؟مهلك كدلوب اذه تلعفأ :هلكك هللا لوسر لاقف»

 هللا اوقتا» :لاق «ةيطعلا يف مهنيب يّرسي نأ هيلع بجي ال هنأ ّنظ

 .«. . .مكدالوأ يف اولدعاو

 يف دالوألا ضعب ليضفت ةهارك :باب «تابهلا :باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 )٠١۲۳(. مقر «ةبهلا

 ١17١(, /⁄/۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم «*

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(١۲۲ /1) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 يوونلل «ملسم حرش»و ٥۸٤(. /5) يبطرقلل «مهفملا»و )/ ۳٤۸(«

 مالعإلا»و ۲٠١(« /۳) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشا»و «(۲۲۷ )۱١/

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(407 /۷) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 )٥/ 5١١(: رجح نبال «يرابلا حتف»و ء(١١١٠ /7) راطعلا نبال

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )١/ ٠٤١(« ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 يناكوشلل «راطوألا لين»و «(89 /7) يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(745 /5)

 .(١؟ /5)
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 نأل ؛ةيطعلا يف هدالوأ نيب يوسي نأ هيلع بجي هنأ : هيفف

 يف كل اونوكي نأ بحتأ» : هلوق يف درو امك هنألو «لدعلا وه اذه

 ببس فيحلاو «مهربل ببس لدعلا نأ :يأ ؛خلإ 200. . .ءاوس ّربلا

 ؛ ىلاعت هللا ّصق ام فسوي ةوخإ لعف اذهلو ؛قوقعلاو دساحتلا

ee oe 

 آه :فسرب]4 تش ناگات لإ تخار فو ا9 : مهنع ىلاعت
0 

 فسوي نأ اولعف [ام] ببس نأ ٌنظيو «سانلا نم ريثك طلغيو

 «ىنعملا اذهو ءاولعف ام اولعفو «هودسحف «هايؤر مهيلع لصق

 حيرصل فلاخم طلغ وهف «نيرسفملا ضعب هركذ دق ناك نإو

 ١[ :فسوي]€ َكيَوْخِإ لع كابر ضْمَتَن ال ي لاق : لاق هنإف ؛ ةيآلا

 .هتوخإ ىلع هايؤر ّصقي ملو «هيبأ رمأ لثتما هنأ اتيقيو «ةيآلا

 اا لِ IF سل :مهنع هلوق ناف ءانضنأو

 ىلع مهل لماحلا وه اذه نأ يف حيرص «ةيآلا [۸ :فسوي]6 انه

 هجو کک ل اَضَرَ هوحرطأ وأ فسويأولتفا * :اولاق اذهلو ءاولعف ام

 اذإف «فسويب مكنع لغتشم نآلا هنأ : يأ ؟[4 :فسوي]4 كي

 يف دالوألا ضعب ليضفت ةهارك :باب «تابهلا :باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 .(15717) مقر ةبهلا
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 . مكيبأ هجو مكل الخ «هومتلتق

 ةوادعلا ببس ضعب ىلع دالوألا ضعب حيجرت [نأ] عم

 لدعلا هيلع بجي ناك اذإف ءدهاشم وه امك ؛دالوألا نيب دسحلاو

 . ىلوأ مهنم هذخأي اميف لدعلا بوجوف «هلام نم مهيطعي اميف

 «نيقابلا ىنغو «هرقفل مهدحأ لضف اذإ اميف ءاملعلا فلتخاو

 : ليقف «هوحنو ءاَنِمَز وأ ءاريرض هنوكل وأ «ملعلا بلطل هغرفتل وأ
 .زوجي ال هنإ

 يذلا ىنعملا اذهل الإ هلضفي مل هنأل ؛زوجي هنأ : حيحّصلاو

 .هب ماق

 نم مهرطاوخ يف نوكي الو «نورذعي هدالوأ نإف :اضيأو

 اذه نأل ؛هايإ هّربل ؛مهضعب لضفي نأ زوجي الو ءءيش كلذ

 . ليضفتلا بجوي ال

 .«يريغ اذه ىلع دهشأف» : هلوقو

 :ىلاعت هلوقك ؛ديدهتلا ليبس ىلع اذه لب «هنم اًرارقإ اذه سيل

 ُءاَس نَمَو نوف لَ نمف :هلوقكو 214٠ :تلصف]4 َمُتَنِشاَم أوما

 . برعلا مالك يف ريثك اذهو ء[۲۹ :فهكلا]# َرْفْكَيل

 ؟ال مأ ءروج اهيف يتلا ةيطعلا هذه ذفنت له ءاملعلا فلتخاو

 ةلمج نم ثاريم يهف ءاهّدر لبق تام ولف ءذفنت ال اهنأ : حيحصلا
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 هيلع سيل ًالمع لمع نم» :- مالّسلاو ةالصلا هيلع  هلوقل ؛ هلام

 لاحمو ««روج ىلع دهشأ ال ينإف» :هلوقلو در وهف ءانرمأ

 .هزاوجب لاقيو «روجلا ححصي نأ

 نيب لدعلا بحي مهضعب نإ ىتح ءاذهب نونتعي فلسلا ناكو

 يف نوكي ًالثل ؛رخآلا لّبَق «مهدحأ لبق اذإف «ةلبقلا يف هدالوأ

 . ءىش هسفن

 ءروج حلص ىلع اوحلطصا اذإ :باب «حلصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 ضقن :باب «ةيضقألا :باتك يف ملسمو «(7791) مقر «دودرم حلصلاف

 .(١ا714) مقر ءرومألا تاثدحم درو «ةلطابلا ماكحألا
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 نأ : اَمُهنَع هللا ضر  َرَمَع نب هللادبع نع - (۲۸۷)

 . 90و وأ رمت نِ اهن جرت ام رطب ريح لاَ يسا
 : «ربيخ لهأ لماع ب يبنلا نأ» :رمع نبا ثيدح يف هلوق
 اهمّسق «ةرجهلا نم عبس ةنس ربيخ نوملسملا حتف امل

 دقو «ةيبيدحلا لهأ الإ رضحي ملو «رضح نم نيب ةي هللا لوسر

 ةعرازملا :باب «ةعرازملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 :باب «ةاقاسملا :باتك يف ملسمو «(۲۲۰۳) مقر ءهوحنو رطشلاب

 )٠١١١/ ١(. مقر «عرزلاو رمثلا نم ءزجب ةلماعملاو ةاقاسملا

 ةضراع»و .(4۷ /) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم ٭

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ١57(« /5) يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرش»و 5١7(« /5) يبطرقلل «مهفملا»و .«(3508 /5)

 مالعإلا»و «(7/.718) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )۱١/ ۲٠۸(«

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ٤۷١(« /۷) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 ةدمع»و 1١7(« /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و ١١١(« 5 /7) راطعلا نبال

 ١78(« /5) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )١17/ ١17(« ينيعلل «يراقلا

 . (7 /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(ا// /۳) يناعنصلل «مالسلا لبس»و
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 اهلهأ بلطف «مهل ةصلاخ تناكف «ةمينغلا هذه ىلاعت هللا مهدعو

 رطش مهلو ءلمعلا مهنوفكيو ءمهّرقي نأ هلك هللا لوسر نم دوهيلا
 ناكو «نيملسملا نم ثرحلا ةلاحب ملعأ اوناكو ءاهنم جرخي ام

 ءداهجلل اوغرفتيل ؛لمعلا مهيفكي نم ىلإ ةجاحب اضيأ نوملسملا
 اولازي ملو ءاهنم جرخي ام رطشب «مهيديآب ءب هللا لوسر اهرقأف

 ىتح «رمع ةفالخ نم اًردصو ءركب يبأو ب يبنلا دهع يف كلذك

 . ماشلا ىلإ رمع مهالجأ

 عاشم ءيشب ةعرازملاو ةاقاسملا زاوج يف ريبك لصأ اذهو

 . مولعم

 «ضرألا بر نم سارغلاو رذبلا نوك طرتشي ال هنأ :هيفو

 ءرذبلا [م]هيطعي ناك هيب يبنلا نأ لقني مل هنأل ؛حيحّصلا وهو

 رذبلا نأ اتيقي مولعملا نم ناكف «نوؤاشي ام نوعرزي مهكرت هنألو

 .اذه ىلع سانلا لمع لزي ملو «مهنم

 رذبلا نوك طرتشي الو : «عنقملا رصتخم» يف لاق اذهلو

 .“سانلا لمع هيلعو «ضرألا بر نم سارغلاو

 «لوقلا اذهب ًالإ لمعلا سانلا نكمي الو :«عنقملا» يف لاق

 ةسيقم اهنأ :[ضرألا] بر نم اهنوك اوبجوأ نيذلا عم ام ةياغو

 )١( :ص) يواّجحلل «عنقتسملا داز» 17١(.
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 سايق اذهو «لاملا سأرك :نولوقي “”رذبلاو «ةبراضملا ىلع

 اذه يفو «كلاملا ىلع دري ةبراضملا يف لاملا سأر نإف ؛ ضقتنم

 ٠ .مولعم ءيش طرش هنأل ؛دقعلا لطب «هدر طرش ولو «دري ال

 «نادبألاو «ةبراضملاك ؛تاكرشلا يف لصأ اًضيأ ثيدحلا اذهو

 .اهوحنو «نانعلاو

 . صنلاب ال «سايقلاب ةتباث ةبراضملا نإ : مهضعب لاقو
 ةفراعتملا دوقعلا نم لزت مل اهنأل ؛صنلاب ةتباث اهنأ : حيحصلاو

 رئاسك ؛اهيلع سانلا رقأو مالسإلا ءاجو «ةيلهاجلا يف سانلا نيب

 طرش ةعرازملاو ةاقاسملاو ةبراضملا يف زوجي الو «ةحابملا دوقعلا

 ء[هطرش نإف] «نيدقاعتملا دحأل عاشم ريغ مولعم وأ «نّيعم ءيش

 . ءاركلا هجو ىلع ناك اذإ الإ ,ٌحصي مل

 )١( «ريبكلا حرشلا» : عجارو .«عنقملا» يف هدجأ مل )5/ /08(.
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 ِراَصْنألا رك انك : لاق ءدف جبِدَخ ِنْب عفار ْنَع - (285)

 اَمَتْرَف ءوِذَه ْمُهَلَو ِوِذَه اتل َّنَأ ىَلَع َّضْدَألا يركن اًنكو ؛ًالَقَح

 ب ثلا ُلوُسَر َكِلَذ نَع تاه ِوَِه جر ْمَلَو «ِذَه تجرح
 . نع اته مل «ٌقرَولا امف

 جدخ َنْب عفاَر ُتْلَأَس : لاق ءِسِيق ِنْب ةلَظنَح ْنَع :ٍمِلْسْمِل
 ناك اَمَّنِإ ءوب ساب آل :َلاَقَف ءِقِرَولاَو ٍبَهَّدلاِب ٍضْرَألا ِءاَرك ْنَع

 ٍلاَبْقَأَو ءتاَنايذاَملا ىَلَع ام لكي َنَِنلا ِدْهَع ىَلَع َنوُرِجاؤُي سالا

 رج كَل هادم الإ كرك سال نكي مو اذه كيو هادم
 عطق :باب «ةعرازملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 يف طورشلا :باب «طورشلا :باتك يفو )۲۲٠۲(« مقر «لخنلاو رجشلا

 ضرألا ءارك :باب «عويبلا :باتك يف ملسمو 701(«2) مقر «ةعرازملا

 .هل ظفللاو )١5517(« مقر «قرولاو بهذلاب
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 كه ل سا و و و هے

 . “هب ساب آلف ءَنوُمْضَم ٌمولْعَم َءيش اَمأف «هنع

 رثكأ انك» :لاق «جيدخ نب عفار ثيدح يف كلذ ركذ اذهلو

 عمجياموه : لقحلاو «ناطيحو حيالف يأ ؛ «ًالقح راصنألا

 هذه انل نأ ىلع ءضرألا يركن اتكو» «ةعارزلا ضرأو لخنلا
 .خلإ 2. . .هذه مهلو

 نب ةلظنح نع ملسمل ىرخألا ةياورلا يف هلوق هلثمو

 بهذلاب ضرألا ءارك نع جيدخ نب عفار تلأس» :لاق سيق

 . خلإ 2١ . .قرولاو

 : لاق اذإ امك ؛دقعلا دسفيو .زوجي ال نّيعملا ءىشلا نأ : هيفف

 امل ؛زوجي ال اذهف «لخنلا وأ عرزلا نم عونلا اذه يلو ءاذه كل

 .ةنهارملاو ررغلا نم هيف

 مقر «قرولاو بهذلاب ضرألا ءارك :باب «عويبلا : باتك يف ملسم هجرخأ )١(

.)١6590 

 لامكإ»و »)4۳ /۳( يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 5٠١(( /5) يبطرقلل «مهفملا»و ١15(.« /50) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و «(۱۹۷ )٠١/ يوونلل «ملسم حرش»و

 ء(٥۸٤ /۷) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )۳/ 35١19(«

 نبال «يرابلا حتف»و ١7١8(2 /7) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 داشرإ»و ”١57(. /۱۲) ينيعلل «يراقلا ةدمعاو ٠١(« /0) رجح

 VA)» / يناعنصلل «مالسلا لبس»و c(۷ /5) ينالطسقلل «يرانلا

 ١١(. /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و
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 جرخت ملو «هذه تجرخأ امّبرف» :هلوقب ةلعلا ركذ اذهلو

 ملسيو] ءاذه ملسيو ءاذه كلهيف» :ىرخألا ةياورلا يفو ««هذه

 . هميرحت بجوأ ام ررغلا نم هيفف ««اذه كلهيو ء[اذه

 لالحلاب ريصبلا ركف ذإ :- هللا همحر  يعازوألا لاق اذهلو

 ليلحتو «هللا مرح ام ميرحت :ةقئاللا ةمكحلا نأ ملع «مارحلاو

 . هللا لحأ ام

 درو هنأل ؛ةباحصلا تقو نم ةلأسملا هذه يف فالخلا ناكو

 .ةركاوملاو «ةرباخملا نع يهنلا

 .بهذلاو قرولاب ضرألا ءارك مرح مهضعبو
 . لخنلل اًعبت الإ «ضرألا يف ةعرازملا مرح مهضعبو

 . كلذ زاوج : حيحصلاو

 ماسقألاف ؛ءيش ّمصأ وه جيدخ نب عفار هركذ يذلا ليصفتلاو

 .نازئاج نامسقو ءزوجي ال مسق :ةثالث

 اذه كلو «مسقلا اذه انل :لوقي يذلا وه :زوجي ال يذلاف

 . لخنلا اذه كلو «نّيعملا لخنلا اذه انل :وأ «مسقلا

 برش وأ رمم هل نوكي لجرلا :باب «ةاقاسملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 نع يهنلا :باب «عويبلا :باتك يف ملسمو )778١(« مقر طئاح يف

 .(16175) مقر «ةرباخملا نعو ةنبازملاو ةلقاحملا

 فلي



 ,«تانايذاملا ىلع امب نورجاؤي سانلا ناك» :هلوق يف امك

 ىلع جرخي ام :يأ ؛لوادجلا لابقأو ءرابكلا راهنألا : هنأب هرسف
 «ةنهارملا ليبق نم هنأل ؛دقعلا دسفيو «مارح اذهف ءراغصلا راهنألا

 . هيف ام ررغلا نم هيفو

 نم اّمِإ «مولعم ءيشب لخنلا وأ ضرألا ءارك : يناثلا مسقلا

 سنج نم ناك ولو «بحلا وأ «رمتلا نم وأ «قرولا وأ .بهذلا

 بهذلاب اّمأو» :هلوق يف كلذب حرص اذهلو ءاهنم جرخي ام

 ضرألا نم جرخي ام سنجب ءاركلا كلذكو ««سأب الف «قرولاو

 ءنومضم مولعم ءيش اًمأف» :هلوق يف لخاد وهو ءزوجي هريغ وأ

 مولعم ءيشب ضرألا ءارك زاوج يف حيرص اذهف ««سأب الف
 .ةرباخملا يف ًالخاد اذه سيلو «نومضم

 ٌودب لبق ةرمثلل عيب هنإ : عونلا اذهل نومرحملا لوقي ام ةياغو
 نإف ؛نيكاكدلاو رودلا ةراجإك اذه نإف ؛كلذك سيلو ءاهحالص

 ءامهيف كلملل لقنو «هعفانمو عيبملا نيع ىلع ةضواعم : عيبلا

 .ةراجإ اذهف «نيعلا نود عفانملا ىلع ةضواعم :ةراجإلاو

 وأ «ةاقاسم :يأ ؛ةكرشلا هجو ىلع اهلعج :ثلاثلا مسقلا

 هيلع ناقفتي ام ىلع مولعم عاشم ءزج امهنم لكل نوكيف «ةعرازم

 . ماسقألا نسحأ اذهو

 امهنأل ؛ نسحأو لدعأو قفوأ اذهو :مالسإلا خيش لاق

۹٤ 



 ذسفأ «نّيعم ءيش امهدحأل طرش اذإو «مرغلاو منغلا يف نايوتسي

 . كلذ مرحو «دقعلا

 هاقاس اذإف «ةلأسملا هذهب نامزلا اذه يف سانلا يلتبا دقو

 وأ نيتلخن وأ ةلخن حالفلا ىلع لخنلا بحاص طرش «هطئاح ىلع

 ‹مهس اهنم لماعلل سيل :يأ ؛ةعولط :اهنومسي «هل نوكت رثكأ
 هل لعجي نأ دارأ اذإف ؛اًدج ريسي اهنم جورخلاو «دقعلا دسفت هذهف

 لحيف «عاشم فصنب اهيلع هيقاسيو «ىرخأ اهعم لعجيلف «ةدحاو

 .هدوصقم هل لصحيو ءاذه

 نيعملا يف ريسي مهس لعج نم ؛سانلا ضعب هلعفي ام اّمأو

 مهضعبو «كلذ وحن وأ ءرشع وأ ءرشع فصنك ؛ةليح لماعلل

 ءدوصقم ريغ مهس هنأل ؛حصي ال اذهف .هذخأي الو «هطرشي

 .هللحي ال اذه طرشو

 سأر ناك اذإ ةبراضملا يف مويلا سانلا لعف :كلذ لثمو

 هيلع هعاب «ةئم هتميق ضرعلا اذه ناك اذإف «ضرع ةميق لاملا

 هاطعأ ول امك وهو «دقعلا دسفي م اذهف «ةبراضم رشعو ةئمب

 ملعي اذهف ء[ة]رشعو ةئم لاملا سأر نأ طرشو «ةبراضم اًدقن ةئم

 لمعتسي نم رثكأو «نيتلأسملا نيب قرف الو «زوجي ال هنأ دحأ لك

 .هميرحت لهجي اذه

 . ىنعملاب "5 )۲١/ «ىواتفلا عومجملا قلل
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 لماعلل عفدي وأ «نيدقنلا نم لاملا سأر نوكي نأ : بجاولاف

 هنأ :بهذملا نم روهشملا نأ عم «نيدقنلا دحأب مّوقيو ر

 الف «ضرعلاب اًمأو «"اًدقن لاملا سأر نوكي نأ الإ .ّحصي ال

 لحي الو « قحتسي امب ضرعلا مّوقيو «هزاوج : حيحصلاو « حصي

 . لماعلل ملظ هنأل ؛ قحتسي ام ىلع دازي نأ

 لماعلل لعجي نأ ديري ناك اذإف ؛ريسي كلذ نم جورخلاو

 نأ حابملا قيرطلاف «فصنلا ىلع ةدايز هسفنل طرشيو «فصنلا
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 .(519 /۳) «ىهنلا يلوأ بلاطم» ء(۹۸٤ /7) «عانقلا فاشك» : عجار (۱)
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 ىرْمُعلاب لكي بلا ىضق :َلاَق ؛هللادبع نب اج ْنَع 0180
 0 لا ى و 8

 يِذّلِل اَهَِإَف هِبقَعِلَو ُهَل ىَرْمُع َرِمْغَأ ْنَم طفل ي يفت
 هين تّ اع طه ؛اًماَطْعأ يل ا

 . 2«ثيراَوَملا

 : لوقت ْنَأ كي هللا ُلوُسَر َراَجَأ ا يتلا ىَرْمُعلا اَمَّنِإ : كياَج َلاَقَو
 ت

52 2 0 

 عجزت اهنإف تشع اَم كَل يه :َلاَق اذإ ااف ءَكِبقَعِلَو َكَل يه 0«
 .اهبجاص ىلإ

 يف ليق ام :باب «ةبهلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 «تابهلا :باتك يف ملسمو «هل ظفللاو ء«(۸۲٤۲) مقر «ىبقرلاو ىرمعلا

 .(17١؟0) مقر «ىرمعلا :باب

 )١١١١(« مقز «ىرمعلا :باب «تابهلا :باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 | .(١؟56)

 )١770(. مقر «ىرمعلا :باب «تابهلا :باتك يف ملسم هجرخأ (۳)
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 ؛اًهوٌدسُفت الو 0 أ مُكيَلَع اوكينأ» : و طفل ىو

 .'«هبقعلو ايمو اّيَح اَهَرِوْعَأ يِذَلِل يهق ءىَرْمُع َرَم َرَمْعَأ ْنَم َهَنِإَف

 «. . .ىرمعلاب هلك هللا لوسر ىضق» :رباج ثيدح يف هلوق

 . خلإ

 يف امأو يب يبنلا نمز يف عوقولا ةريثك تناك ةلأسم هذه

 «ىبقرلاو «ىرمعلا : ىمستو «ةمودعم لب «دوجولا ةليلقف ءاننامز

 ةدم وأ «تشع ام وأ ءكرمع ةدم كل يه :لوقي يتلا ةيطعلا يهو

 ىلع هب قلع نم رمع ًءاضقنا اهلجأ نأل ؛(ىرمع) تيمس «يرمع
 .اهدريف ءاهلجأ بقتري هنأل ؛(ىبقر) تيمسو «هرمع ءاضقنا

 اهنأ وأ ءاّدبأ ةمزال ةيطع يه له ءاهيف ءاملعلا فلتخاو

 )١( مقر «ىرمعلا :باب «تابهلا : باتک يف ملسم هجرخأ )١776/755(.

 * يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم )”/ ١75(.

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(۲۳۸ /۷) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 )494 5(. ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )0/ ٠١(. «مهفملا»و

 يوونلل «ملسم حرش»و .(047 /5) يبطرقلل )١١/  »)1۹ةدمع حرشاو

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(١۲۲ /7) قيقد نبال «ماكحألا

 نقلملا )1/ 51٠(« راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )7/ ١751١١(«

 ينيعلل «يراقلا ةدمغ»و «(۲۳۹ /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و

 )١174 /1(« ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )5/  »)۳٠١«مالسلا لبس»و

 يناعنصلل )۳/ 1١(« يناكوشلل «راطوألا لين»و )5/ ١١8(.
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 ؟اهدر اهبر ءاش ىتم ةيراعلا ةلزنمب

 :لاقف «ثيدحلا اذه يف رباج هلصف ام وه :اهيف ليق ام حصأو

 رمعأ نم» :رخآلا ظفللا يفو ««هل تبهو نمل ىرمعلاب ىضق»

 يذلا [ىلإ] عجرت ال اهيطعأ يذلل يهف «هبقعلو هل ىرمع

 اذهلو «ةدبؤم ةيطع اهنأ ىلع ةلاد ةنيرقلا نأل : يآ ؛“«اهاطعأ

 امنإ» :رباج لاقو ««ثيراوملا هيف تعقو ءاطع ىطعأ هنأل» :لاق

 ةمزال اهلعجو اهاضمأ :يأ ؛ ب يبنلا اهزاجأ يتلا ىرمعلا

 كل يه :لاق اذإ امأو «كبقعلو كل يه :لوقت نأ يه» «ةدبؤم

 ؛ ظفللا ةنيرق ىلإ عجرملاف ««اهبحاص ىلإ عجرت اهنإف «تشع ام

 ىلع تلد نإو «ةدبؤم ةيطع يهف «ديبأتلاو موزللا ىلع تلد نإ
 . ةيراع يهف .ةيراع اهنأ

 ؛«اهودسفت الو «مكلاومأ مكيلع اوكسمأ» :رخآلا ظفللا هلثمو

 .اهرمعأ نمل هكلم نع جرخت اهنإف «كبقعلو كل يه : لاق اذإ هنأل
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 )٠١١١(. مقر «ىرمعلا :باب «تابهلا : باتك يف ملسم هجرخأ (1)
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 وُبأ لوق مث ««هراڌج يف ُهَبْشَح ر نأ ُهَراَج ٌراَج َّنَعتْمَي الد ا ¥

 سس هريس عم ص ل 5 و ساو ا ب

 نيب اهب ن َنَيِمْرأَل !هَللاو !؟نيضرعُم م اهنع مكارأ يل ام : نط ةريره

 و نم

 . "”بكفاتكأ

 عنمي ال :باب «ملاظملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 :باتك يف ملسمو )۲۳۳۱٣(« مقر «هرادج يف هبشخ زرغي نأ هراج

 )١١١۹(. مقر «رادجلا رادج يف بشخلا زرغ :باب «ةاقاسملا

 ١18٠(( /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم «*

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و ۱۹١(« /۷) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «مهفملا»و «(۳۱۷ /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )5/ ٠٠١(.

 ةدمع حرشاو «(57 )١١/ يوونلل «ملسم حرش»و ٥١١(. /5) يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 775(«2 /7) قيقد نبال «ماكحألا

 ء(۴١١۱١ /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و :«(598 /1) نقلملا

 )1° )٠۳/⁄ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )٥/ ۱۱۰١(« رجح نبال «يرابلا حتف»و

 يناعنصلل «مالسلا ليس»و 275055 /0 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و

 . 27806 )٥/ يناكوشلل «راطوألا لين»و «(50 /۳)
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 زرغي نأ هراج راج نعنمي ال» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوق

 ؛كلذ ىلع ضحلاو «راجلا ىلإ ناسحإلاب رمألا درو دقو

 هنأ تننظ ىتح راجلاب ينيصوي [ليربج لاز ام]» :ِةلك لاق امك

 ناسنإلا نم ناسنإلا برق املكو 2« هقح مظع نم اذهو ,20(هثرويس

 . مظعأ هيلع هقح ناك «راوج وأ ةبارقب

 هنع ىهني امم هنأو ءراجلا ىلإ ةءاسإلا نع ىهنلا درو دقو

 : يأ ؛")«هقئاوب هراج نمأي ال نم نمؤي ال» :لاق امك ؛ناميإلا

 لمتحي «(!؟نيضرعم اهنع مكارأ يل ام» :ةريره يبأ لوقو

 .رمألا اذه لاثتما نع وأ «ةنسلا هذه نع :دارملا نأ

 : «مكفاتكأ نيب اهب نيمرأل هللاو» : هلوقو

 ؛(5015) مقر «راجلاب ةاصولا :باب «بدألا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 ناسحإلاو راجلاب ةيصولا :باب «بادالاو ةلصلاو ربلا :باتك يف ملسمو
 .(551؟5) مقر «هيلإ

 مقر «راجلا ءاذيإ ميرحت نايب :باب «ناميإلا :باتك يف ملسم هجرخأ (؟)

 هراج نمأي ال نم ةنجلا لخدي ال» :ظفلب هه ةريره يبأ نع (57)
 . «هقئاوب
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 مكغلبأو «بجاولا يدؤأ ينأ :دارملا :لوألا لامتحالا ىلع

 تئرب دقف ءاولثتمت مل نإو «بولطملا وهف «متلثتما نإف ؛رمألا اذه

 . مكيلع ةعبتلا تيقبو «يتمذ

 مكنربجأل ءاذه اومزتلت مل نإ :دارملا : يناثلا لامتحالا ىلعو

 اذهو «برقأ لامتحالا اذهو «مكفاتكأ ىلع ولو اهنعضألو «هيلع

 مل ءررض هيلع ناك نإف ءررض رادجلا بحاص ىلع نكي مل اذإ

 .ررضلاب لازي ال ررضلا نأل ؛ ربجي

 هيف ؟ربجي ال وأ «ررض هيلع نكي مل اذإ كلذ ىلع ربجي لهو

 . فالخ

 «كلذ يف هيلإ مصتخا امل اذهلو «ربجي هنأ :رمع بهذم

 .كرهظ ىلع ولو اهنعضأل :راجلل لاقو «هيلع ربجأ
 ضرأ ىلع ءام ىلإ راجلا جاتحا اذإ اميف ءاملعلا فلتخاو

 ؟ال مأ «هئارجإ ىلع راجلا ربجي له «ررض الب هراج
 . ربجي ال : بهذملا نم روهشملا

 .ها ."ربجي هنأ :ةيناثلا ةياورلا : حيحصلاو

¥ ¥ ¥ 

 )١( «عانقلا فاشك» :رظنا )۳/ ٤٠١(.

 )۲( «عورفلا» :رظنا )٤/ ۲۷۲(.

۹۷۲ 



 شع تاشلا تيدا

 لكي هللا َلوُسَر نأ :- اهنع هللا ىضَر - ةشئاع ْنَع - )۲۸٥(

 Gi با
 ت 4 o ھه ق . 0 TS هس 7
 . 2«نيضرأ عْبَس ْنِم هقّوط ءٍضْرألا َنِم ريش َديِق ملظ ْنَم» :

 .٠ . . ضرألا نم ربش ديق ملظ نم» :ةشئاع ثيدح يف هلوق

 نم مثإ :باب «ملاظملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 :باب «قلخلا ءدب :باتك يفو ء(۲۳۲۱) مقر «ضرألا نم اًئيش ملظ

 ءةاقاسملا :باتك يف ملسمو «(7071) مقر «نيضرأ عبس يف ءاج ام

 )١517(. مقر ءاهريغو ضرألا بصغو ملظلا ميرحت : باب

 ء(۹٠۳ /65) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم #

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )١١/ ٠١(« يوونلل «ملسم حرش»و

 «(501/ /۷) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )۳/ ۲۲١(«

 نبال «يرابلا حتف»و ٠١٠١(. /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 داشرإ»و «(۲۹۹ /۱۲) ينيعلل «يراقلا ةدمعاو )٥/ ”٠١7(2 رجح

 ..(57 /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و ۲٠١(. /5) ينالطسقلل «يراسلا

۹7۳ 



 ؛اكرتشم مولظملا ناك ءاوس «ماع اذهو «ملظلا ميرحت :هيف

 نمو «ملظلا مظعأ اذهو «دجاسملا ملظو «قاوسألا نم ملظلاك

 اهقييضتو ءاهرجحتو ءاهيف ءانبلاك ؛عاشملا ملظ : مظعأ لب «كلذ

 یم نم خانم ینم) : لكي لاق امك ؛ كلذ ةلازإ مزليف .سانلا ىلع

 .اهيمحتو اهرجحت زوجي الف

 وهو «ضرألا نم ائيش ملظ نم ىلع ميظعلا مئإلا :هيفو
 ريغ نم هللا نعل» درو اذهلو «ميسارملاك ؛اهدودح رييغتك ؛ ماع

 .دودحلا يهو «ميسارملا : يأ ؛ 2(ضرألا َرانم

 ىلا هلآ :ىلاعت لاق امك ؛تاقبط عبس ضرألا نأ :هيفو

 . ةيالا ٠١[ : قالطلا]4 هَلْ رأل نمو ومس عبس ىل

 لك نيب امك ؛ءاوه اهتحت يتلاو ضرأ لك نيب له :اوفلتخاو

 سيل مأ «ضرألاو ءامسلا نيب امك ملاع اهيفو .ءاوه نم نيءامس

 «صرختلا هجو ىلع لاقي ام ةياغو «كلذب ملعأ هللا ؟ءىش اهنيب

 ديدشلا ديعولا اذه ناك اذإو كلذ ىلإ اولصي مل سانلا نإف ءالإو

 مقر «ةكم مرح ميرحت :باب «كسانملا :باتك يف دواد وبأ هجرخأ ١(

 نم خانم ىنم نأ ءاج ام :باب «جحلا :باتك يف يذمرتلاو )۲٠۱۹(«

 .(۸۸۱) مقر 2« قبس

 «ىلاعت هللا ريغل حبذلا ميرحت :باب «يحاضألا :باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 . (۱۹۷۸) مقر «هلعاف نعلو

۹۷4 



 رطل با

 . «ةطقللا باب» :هلوقو

 ؛- ءاطلاو فاقلا حتفبو ماللا مضب  :اهيف تاغللا رهشأ

 حتفب  ةطقل :لاقيو «- ماللا مض عم فاقلا نوكسب  ةطقل :لاقيو

 .ةطاقل :لاقيو «- ماللا

 : ماسقأ ةثالث يهو «هبر نع لض صتخم وأ «لام : ةطقللاو

 يذلا ريقحلا ءيشلا وهو «هطاقتلا درجمب كلمي :مسق

 ليلقو ءاصعلاو «طوسلاو «كاوسلاك ؛ سانلا طاسوأ ةمه هعبتت ال

 درجمب هكلميف «فيرعت ىلإ جاتحي ال اذهف «هوحنو «َبَحلاو رمتلا

 دق ناك نإف «هيلع هدر «هدي يف وهو هبحاص دجو نإف «هطاقتلا

 .ءيشب هيلع عجري مل «هكلم نع هجرخأ وأ «هفلتأ

 راغص نم عنتمي يذلا وهو ؛هطاقتلا زوجي ال : يناثلا عونلا

 .اهوحنو «ليخلاو «رقبلاو «لبإلاك ؛عابسلا

 هكلميو ءًالوح هفيرعت مزليو «طقتلي يذلا وه : ثلاثلا عونلا

 . كلذ ادع ام وهو ؛ كلذ دعب

Vo 
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 لوألا تيدا

 هه

 ليس :َلاَق هه َيِنَهْجلا ٍدِلاَخ ِنْب ٍدْيَذ ْنَع - 7
 فرغا» :َلاَقَف ؟قرّولا وأ ٍبَمَّدلا ؛ِةَطقللا ٍنَع لك هللا ُلوُسَر

 مذا ءِرْهَدلا َّنِم امي اَُبِحاَص َءاَج ْنِإَف َكَدْنِع َةَعيِدَو كتلو
 ټي --

ro9 ۹ب 2  Esهمر د  oَنإَف ؛اًهْعَد !؟اَهَلَو كل اَم» :َلاقف ءلبإلا ِةَلاَض ْنَع ُهلْأَسَو «؛هّيلِإ  
 صر 0 2 وس ع ع 52 ا ى داس اه هه

 اهدحي ىتح ءَرَحشلا لكأتو «,ءاملا درت ءاهءاقسو اهءاذح اهعم

 e ا 3 ه ووك ل 2
 وأ كل یھ امنإف ؛اهذخ» :لاقف .ةاشلا نع ُهلأَسَو .«اهُثر

 .«بئذلل وأ «كيخأل

e 

 يف بضغلا :باب «ملعلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 يف ملسمو ءرخأ عضاومو ء(۱٩) مقر ءهركي ام ىأر اذإ ميلعتلاو ةظعوملا

 .هل ظفللاو «(۱۷۲۲) مقر «ةطقللا : باتك لوأ

 ء(۳٤۲ /۷) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ٠١١(. /7) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و

 = ةدمع حرشاو ٠١(« /١؟) يوونلل «ملسم حرش»و ١(« /5) ضايع

۹۷٦ 



 لكي هللا لوسر لئس» : ينهجلا دلاخ نب ديز ثيدح يف هلوقو

 اهلبح :يأ ؛«اهءاكو فرعا :لاقف «قرولاو بهذلا ةطقل نع

 :ليقو ءدشلا ةفص وهو :ليق :«اهصافعو» «هب تّدش دق يذلا

 . «ةنس اهفرع مث» ءءاعولا وه

 رهشلا يف مث «موي لك عوبسأ لوأ اهفرعي :ءاملعلا ضعب لاق

 ريسفت مهنم اذهو «ةرم رهش لك يف كلذ دعب مث «ةعمج لك لوألا

 | . فرعلل

 «فرعلا ردقب اهفرعيف «فرعلا ىلإ عجار كلذ نأ : حيحصلاو

 ءدجاسملا باوبأو «قاوسألاك ؛سانلا عماجم يف فيرعتلاو

 .امهوحنو

 نكتلو» ءاهب عفنتسا :يأ ؛«اهقفنتساف «فرعت مل نإف»

 اًموي اهبلاط ءاج نإف» «ةعيدولا هجو ىلع اهنأ يأ ؛ «كدنع ةعيدو

 حيرصتلا درو امك ؛اهفصي ام دعب : يأ ؛ «هيلإ اهدأف ءرهدلا نم

 هيف ةنيب فصولا نأل ؛دوهش ىلإ كلذ يف جاتحي الو «كلذب

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۲۳۹ /۳) قيقد نبال «ماكحألا =

 ء(۷١١١۱١ /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ١١١(. /1) نقلملا

 رجح نبال «يرابلا حتفاو ۲٠١۷(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»

 «يراسلا داشرإ»و 2(١٠ا /۲) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «(۷۸ /5)

 لين»و «(45 /7) يناعنصلل «مالسلا لبس»و ء(١٤۲ /5) ينالطسقلل

 .(89 /5) يناكوشلل «راطوألا

۹7۷ 



 هاعدا مث ءهيعدي ال ناسنإ دي يف يذلا لاملا نإف ؛ةدعاق هذهو

 .هفصو كلذ يف ىفك «هفصوو «دحأ

 ؛«اهعد !؟اهلو كلام :لاقف ءلبإلا ةلاض نع هلأسو» : هلوقو

 ؛ «اهءاذح اهعم نإف» :لاقف «كلذ يف ةلعلا ركذ مث ءاهكرتا :

 ؛أمظلا ىلع ربصت اهنإف ؛اهنطب : يأ ؛«اهءاقسو» ءاهفافخ :

 ؛اهكلام : يأ ؛«اهبر اهدجي ىتح رجشلا لكأتو ءءاملا درت» : لاقف

 ببس اهكرت يف ناك نإف ءاهبحاص دوجو ىلإ برقأ اهكرت نأل
 اهذخأ «كلذ وحنو «قيرطلا عاطق نم اهيلع فاخ ول امك ؛اهعايضل

 ذقنأ نمك ؛لثملا ةرجأ كلذ ىلع هلو «ظفحلاو ةنامألا هجو ىلع

 ماضل e لإ 6

 . ةكله نم موصعم لام

 دعو «- مدقت امك  عابسلا راغص نم عنتمي ام : لبولا لثمو

 . كلذ نم رمحلا مهضعب

 هنإف ؛اذه يف لخدي ال هنأ :- "”قفوملا لاق امك  حيحصلاو

 .ةاشلاك وهف «بئذلا نم عنتمي ال

 نأضلا نم ىثنألاو ركذلا : يهو ««ةاشلا نع هلأسو» :هلوقو

 ؛«بئذلل وأ «كيخأل وأ كل يه امنإف ؛اهذخ :لاقف» ءزعملاو

 .بئذلا اهلكأ ءاهبر اهدجي ملو ءاهتكرت نإ كنإ : يأ

 .)“۱/% «ينغملا» )غ0(

۹7۸ 



 . عابسلا راغص نم عنتمي ال ام لك :اهلثمو

 ءاهفيرعت ةدم اهيلع قفنيو ؛اهكاسمإ نيب ريخ ءاهطقتلا اذإو

 مل نإو ءاهتقفنب هيلع عجريو «هيلع اهدر ءاهبحاص دجو نإف

 ءاهبر ءاج نإف ؛اهعاب ءءاش نإو «لوحلا يضم دعب اهكلم «هدجي

 موي اهمّوق ءءاش نإو ء[ا]هكلم ءالإو ءاهنمث هيلإ عفد ءاهفصوو

 .هيلإ اهتميق عفد ءاهبر ءاج نإف ءاهلكأو ءاهدجو

 ؟ةطقللا ذخأ حابي وأ «بحتسي لهو

 «هبوجوب ليق ولو «هسفن نم نمأ نمل بحتسي هنأ : حيحصلا

 نم قشي مل نإو ءاهلهأ ىلع لاومألا ظفح نم هنأل ؛عنام الف

 هنأ :ريغلا لام ىلع يلوتلاب لصألاو ءاهطاقتلا هل زجي مل ءهسفن

 عراشلا نذأ دق اذه يفو ‹عراشلا نذإ وأ ءهكلام نذإب الإ زوجي ال

 «ناسنإلا ركف ولو ءاهبر ىلع اهدر لجأل ؛اهيلع يلوتلاو اهذخأب

 .هلام ظفح بحي دحأ لك نأل ؛ كلذ يف نذأ دق اهكلام نأ ملعل

 . هيف نذأيو

 ؟اهبر ىلع وأ «طقتلملا ىلع اهفرعي نم ةرجأو

 . لصأو ذخأم ةفئاط لكلو «ءاملعلل نالوق امه

 هيلع هلام. ظفحل فيرعتلا نأ :هليلدف ءاهبر ىلع :لاق نمف

 . هترجأ هيلعف «هظحلو

۹۷۹ 



 اهكلمت لجأل اهفرع هنأل :هليلدف «طقتلملا ىلع :لاق نمو

 .هترجأ هيلعف «لوحلا دعب

 «حيحصلا ىلع كلمت ال اهنإف ؛مرحلا ةطقل : كلذ نم ىنئتسيو

 ةالصلا هيلع  هلوقل ؛“- ىلاعت هللا همحر  دمحأ نع ةياور وهو

 نإف  مدقت امك  «اهفرع نمل الإ "”هتطقل طقتلت الو» :- مالسلاو

 ءالإو ءأربيو «مامإلا اهيطعيف ءالإو ءاّدبأ اهفيرعت همزل ءاهذخأ
 هل نوكي نأ نيب هريخ ءاهبر ءاج نإف ءاهبر نع اهب قدصتيف
 ءطقتلملل رجألا نوكي نأ نيبو «ءيشب هيلع عجري الو ءرجألا

 .اهبرل اهمرغيو

 ءاهبلطف بهذ مث ءًالعج اهدجو نمل ةطقللا بر رهظأ اذإو
 «لعجلاب اهبر ءادن لبق اهدجو ناك نإو «لعجلا هلف ءاهدجوف

 نم هيلع بجي هنأل ؛اهكلام هب عربتي نأ الإ «لعجلا ذخأ هيلع مرح

 .اهفرعي نأ اهدوجو نيح

000 

 ٤١١(. /5) «فاصنإلا» ١١(« /57) «ينغملا» :عجار (1)

 )۱١۸۷(« مقر «مرحلا لضف :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 اهرجشو اهالخو اهديصو ةكم ميرحت :باب «جحلا :باتك يف ملسمو

 )١701(. مقر ءاهتطقلو

۹۸۰ 
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 ظ اباصولاب إب

 . «اياصولا باب» :هلوق

 ماكحألا اهلخدتو «توملا دعب ذيفنتلاب رمألا ىه :ةيصولا

 :ةسمخلا

 بجي هنأل ؛هب يصوي نأ هب ةنيب ال نيد هيلع ناك اذإ : بجتف

 وهف «هب الإ بجاولا متي ال امو «كلذب الإ لصحي الو «هؤادأ

 . بجاو

 ريغل لقأف ثلثلاب يصوي نأ اًريثك الام كرت نمل :نستو

 . ثراولا

 رذت نأ كنإ» : ىتأي اميف هلوقل ؛ءارقف ةثرو هل ناك اذإ :هركتو

 .خلإ "2 : . ءاينغأ كلتئرو

 نم ريخ ءاينغأ هتثرو كرتي نأ :باب ءاياصولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 « ةيصولا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )۲۷٤۲( مقر «سانلا اوففكتي نأ

 )١17(. مقر ثلثلاب ةيصولا : باب

۹۸۱ 



 ؛مثإ وأ فنج اهيف ناك اذإو «ثلثلا ىلع داز امب :مرحتو

 «هدمعتي ال يذلا وه :فنجلا نأ :امهنيب قرفلاو «فيح : يأ

 رثكأ عونلا اذهو .«مرحم امهالكو «هدذمعتي يذلا وه : مثإلاو

 . ءاينغأ ةثرو هل ناك اذإ : حابتو

«0# 

۹۸۲ 
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 مَ

 هيلا أ :- اَمُهَنَع هللا ضر  َرَمُع نب هللادبع ْنَع - (۲۸۷)

. w+» 
 م

 و - -
 8 ل بو و و ميا نأ و 0

 ب هللا لوسر تعمّس ذنم ةليل ىلع ترم ام :رمع نبا لاق
 ا

 ءاياصولا :باب ءاياصولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 يف ملسمو :«(70/1) مقر ««هدنع ةبوتكم لجرلا ةيصو» :ِلك يبنلا لوقو

 )١١۲۷(. مقر ءةيصولا : باتك يف لوأ

 .(4 )١7571/ مقر «ةيصولا :باتك يف لوأ يف ملسم هجرخأ (۲)

 AI)» /5#) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم #٭

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(١٠۲ /1) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

«(T° /0(يوونلل «ملسم حرش»و 5 طرا 7/0 يبطرقلل «مهفملا»و  

 مالعإلا»و .(۲ )٤/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )١١/ ۷٤(«

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(۷ /4) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 حتفاو 1A0) /5”) يقارعلل «بيرغتلا حرط»و c(1 /7) راطعلا نبال
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 ءيش هل ملسم 'ئىرما قح ام١:رمع نبا ثيدح يف هلوق

 ةبوتكم هتيصوو الإ نيتليل تيبي» «ةيصولا ديري : يأ ؛«[هيف] يصوي
 .ةدحاولا ةليللا يف حماسيو ««هدنع

 ذنم ةليل يلع ترم ام» :رمع نبا لاق ملسم ةياور يفو

 هنأ : يأ ؛؟«يتيصو يدنعو الإ كلذ لوقي هي هللا لوسر تعمس

 . كلذ ىلإ ردابو «لوسرلا رمأ لثتما

 اذه عمسي نيح نمف ؛رمع نباب يدتقي نأ ناسنإلل يغبنيو

 دئاوف كلذ يف نإف ؛يصويو ءرمألا لاثتما ىلإ ردابيلف «ثيدحلا

 : ةديدع

 . هلوسر رمأو هللا رمأ لاثتما ىلإ ةردابملا :اهنم

 ىتم يردي ال هنإف ؛تاوفلا لبق تقولا مناغتي هنأ :اهنمو

 ىلع هعم ردقي ال رمأ هبيصي وأ «ةتخب تومي هلعلو «تومي
 . ةيصولا

 هافوتي نأ ىلإ اهبتكي نأ نيح نم ةدابع يف لازي ال هنأ :اهنمو

 . ىلاعت هللا

 «ةيصولا يف مه هل نكي مل «ضرملا هباصأ اذإ هنأ :اهنمو

 )١5/ ۲١(« ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ۴٠١١(. /5) رجح نبال «يرابلا -

 ١١7(« /۳) يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(۲ /5) ينالطسقلل «يراسلا داشرإلو

 )4۲ /7) يناكوشلل «راطوألا لين»و

184: 



 . هللا ىلإ هبرقي ام ىلإ غرفتيف

 .هعوقو لبق رمألل دعتسا هنأل ؛مزحلا نم اذه نأ :اهنمو

 هتحص لاح يف ناك اذإ هنإف ؛ةيصولل نسحأ هنأ :اهنمو

 «ضرملا لاح يف ناك اذإ هنم ربلا هوجو نسحأب فرعأ ناك «هغارفو

 .رطاخلا لاغتشاو «سفنلا فعضو

 لك يف اهريغ ولو «ءاش ىتم اهفرصم ريغي نأ هلف ءاهبتك اذإو
 . توملا دعب الإ ذفنت ال اهنإف «ةرم ةئم موي

 «كلذ نسحي ال ناك نإف «هديب اهبتكي نأ كلذ يف يفكيو

 يدتقي الو «كلذ ملعي نم رواشيلف «حلاصملا نم نسحلا فرعي الو

 تسيلو «ملظو روج سانلا اياصو رثكأ نإف ؛ مويلا سانلا لعفي امب

 ش . عرشلا هجو ىلع

 لهأ مهلاؤس مدعو «ضعبب مهضعب ءادتقا : كلذ يف ببسلاو

 .ءاملعلا ميلعت مدعو «ملعلا

 ءاملعلا رارقإ نم بجعلا لب «ماوعلا لعف نم بجعلا سيلو
 لاق امك ؛ةيصولا يف روجلا نم ريذحتلا درو دقو «كلذ ىلع مهل

 «ةنس نيعبس هللا ةعاطب لمعيل دبعلا نإ» :- مالسلاو ةالصلا هيلع

 . لاق امك وأ ««رانلا لخديف «هتيصو يف روجي مث

 ١( رارضإلا ةيهارك يف ءاج ام :باب ءاياصولا :باتك يف دواد وبأ هجرخأ =
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 يغبني :لاقيف «هلو «هب يصوي نأ يغبني اًمع ناسنإلا لأس اذإو

 لاحو هلاح ردقب ؛كلذ نم لقأ وأ «عبرلاو سمخلاب يصوي نأ

 : ينعي ؛هسفنل هب هللا يضر امب تيضر :ركب وبأ لاق اذهلو «هتثرو

 . سمخلا

 جاتحا نإو «براقألا ءارقفل اهلعجيف «ةثرولا نع اهجرخيلو

 هلوخدل ؛هتجاح ردقب هلف ءاهيلإ مهريغ وأ دالوألا ةثرولا نم دحأ

 . فيحو روج هنأل ؛هدالوأ ىلع هفقوي نأ زوجي الو «فصولا يف

 وأ «ليبسلا ءانبأو «ءارقفلاك ؛ربلا تاهج نم ةهجل اهلعجي وأ

 ءءاملعلل وأ «نيدهاجملل وأ «نيعم دجسم وأ «دجاسملا حلاصمل

 .ريخلا هوجو نم كلذ وحنو «ملعلا ةبلطو سرادملل وأ

 هلوقل ؛اهلاطبإ بجو «فيحلاو ملظلا هجو ىلع تناك اذإو

 . در وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» :- مالسلا هيلع

 ءاج ام :باب ءاياصولا :باتك يف يذمرتلاو «(7871) مقر «ةيصولا يف =

 ءاياصولا :باتك يف هجام نباو )75١١1(« مقر «ةيصولا يف رارضلا يف

 )77١5(. مقر «ةيصولا يف فيحلا : باب

 .(۱۹۳۹۳) مقرب (55/9) قازرلادبع هجرخأ (۱)

 ءروج حلص ىلع اوحلطصا اذإ :باب «حلصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 ضقن :باب «ةيضقألا :باتك يف ملسمو «(7791) مقر «دودرم حلصلاف

 .(1918) مقر «رومألا تاثدحم:درو «ةلطابلا ماكحألا
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 : قوقح ةعبرأ هلام يف قلعت «ناسنإلا تام اذإو

 نم اهنأل ؛ءيش لك ىلع ةمدقم يهو ؛زيهجتلا نؤم : ًالوأ

 .هتايرورض

 «نهرب ناك ام اهنم مدقيو «نييمدآلل وأ هلل يتلا نويدلا مث

 نويد :ليقو «هللا نويد مدقت : ليقف «نهرب ءيش نكي مل ناف

 . كلذ ةلدأ نايب مدقتو «نييمدآلا

 ءامهنع لاملا قاض اذإ لب ءامهدحأ مدقي ال هنأ : حيحصلاو

 .ةضحملا نييمدألا نويدك ؛ةصاحملابف

 .هنود امف ثلثلاب ةيصولا :نويدلا دعب مث

 .- ملعأ هللاو - ةثرولا قح : كلذ دعب مث

HH #د * 
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 يناثلا تيرا
 ر

 ل

 نبا ا الو لام ود 0 ام ات علا نو يب ب 0
 ؟هللا لوس ر اب رطل :ُتلق «ال» :َلاَ ؟يلام يب َ دس

 ْنَأ َكَنِإ نيك ْتْلْثلاَو ءْتْلُثلا» :َلاَق ؟تلشاف :ُتْلُق .«ال» :َلاَق

 َكَّنِإَو سالا نومك هلا اَع ْمُهَرَذَت نأ ْنِم ٌرْيَخ َءاينغآ كرو رذت
4 

 0 أ

 دصت

 ر

 ىَنَح «اَهبلَع تزجأ الإ للا هْجَو اهب ينبت ةقفت َقفنن نل

 ديف تا كوخ ر : ثقف :َلاَق ««َكِيآرما يف يف ُلَمجَ ا
o 

 ثا ةْجو وپ يي الَمَع لفت لَ ن ك :َلاقَف ؟يِباَحْصأ

 كب م عفتني ىّتح فات نَا َكّلَعَلَو اف ةَجرد هب تددرا الإ
 ت

 ْمُهترج هيباحصأل يضئ مهلا «َنوُرَخَآ كب َّرِضَيَو اوف

 هل يِئْرَي ؛«ةلوَح نب ٌدْعَس ُسِئاَبلا نک ؛مهياَقعأ ىَلَع ¡ ْمُهَدْرت اَلَو

 .©0ةَكَمِب َتاَم نَا لكي هللا ُلوُسَر

 )١( ىثر :باب ءزئانجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت ٭* =
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 فلانا تيدا
 ر ر

 ا ساتل داو : لاق «سابع ِنْب هللادبع نع - (29)

 . هيف ْثْلتلاَو ءثّقلا» : لاق لكي هللا لوس ر نِ ؛ عيُرلا ىَلِإ ثلثلا
- 

 .رخأ عضاومو «هل ظفللاو «(1771) مقر «ةلوخ نب دعس اب يبنلا

 )١554(. مقر «ثلثلاب ةيصولا : باب «ةيصولا : باتك يف ملسم هجرخأو

 «(85 /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و ۲۷١(« /1) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «مهفملا»و 20777 )٥١/ ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و .(۲۹۸ /)

 ةدمع حرشاو )١١/ ۷١(« يوونلل «ملسم حرش»و «(057 /5) يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ٩(« /5) قيقد نبال «ماكحألا

 «(1777 /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ١١(. /8) نقلملا

 رجح نبال «يرابلا حتف»و ۲٠١(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

«(TIT /0)مالسلا لبس»و ۸۸(٠ ⁄۸) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و » 

 ۱٤۸(.. /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و 423٠١ 5 /۳) يناعنصلل

 ةيصولا :باب ءاياصولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت *
 ةيصولا :باب ءةيصولا :باتك يف ملسمو )۲١۹۲(« مقر «ثلئلاب

 9 .هل ظفللاو )١779(« مقر «ثلثلاب
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 44 هللا لوسر ينءاج» : صاقو يبأ نب دعس ثيدح يف هلوق
 نم» ءاهب ضرم هنأل ؛ةكمب :يأ ؛«عادولا ةجح ماع يف يندوعي

 ا اضرب رم : يأ ؛«يب دتشا عجو

 ؛«ىرت ام عجولا نم يب غلب دق !هللا لوسر اي :تلقف» : هلوقو

 . هتدش نم ىأر امل ؛اذه هضرم نم تومي هنأ ّنسحأ هيض هنأكو

 ءريثكتلل ةركنلا نأل ؛ريثك :يأ ؛«لام وذ انأو» :هلوق

 ةبصع هلف ءالإو ءةبصعلا ريغ نم :يأ ؛«ةنبا الإ ينثري الو»
 ىلإ يعاودلا نم ركذ امل :يأ ؛«يلام يثلثب قدصتأفأ» «نوريثك

 ال :لاق» .فصنلا : يأ ؛«؟رطشلاف : تلق ءال :لاق» كلذ

 .(ريثك ثلثلاو «ثلثلا : لاق ؟ثلثلاف : تلق

 قدصتي نأ هرمأ هنأ» : ثيدحلا اذه ظافلأ ضعب ىف درو دقو

 «هتيصوب ثلثلا غلبي ال نأ يغبنيف « «ثلثلا ىلإ هاقر مث «رشعلاب

 »)۳34 )٥/ ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم * =

 )١١/ AY)» يوونلل «ملسم حرشاو »)001 /:) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(١١ )٤/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(47 /4) نقلملا نبال «ماكحألا

«(IY /)يراسلا داشرإ»و «(۲۷۰ )٥/ رجح نبال «يرابلا حتفاو » 

 ١5/8(. /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(1 /0) ينالطسقلل

 ثلثلاب ةيصولا يف ءاج ام :باب ءزئانجلا :باتك يف يذمرتلا هجرخأ )١(

 «ثلثلاب ةيصولا : باب «ءاياصولا :باتك يف يئاسنلاو (ا/ه) مقر «عبرلاو

 .(۳۹۳۱) مقر
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 ؛ عبرلا ىلإ ثلثلا نم اوضَع سانلا نأ ول» :سابع نبا لاق اذهلو
 . «ريثك ثلثلاو ءثلثلا : لاق ةي هللا لوسر نإف

 «لضفألا بلطو «ريخلا يف داهتجالا هدصق نأ ملع امل مث

 نأ نم كل ريخ ءاينغأ كتثرو رذت نأ كنإ» :لاقف «كلذ هل نيب

 سانلا نولأسي : يأ ؛«سانلا نوففكتي - ءارقف : يأ  ةلاع مهرذت

 ؛فكألاب سانلا لاؤس ىلعو «ففعتلا : ىلع ففكتلا قلطيو

 كلذ تبستحا اذإ كتثرول لاملا فيلختب اًرجأ كل نإ :يأ

 . هللا ىلع

 قفنت نل كنإو» :لاقف «ةايحلا لاح يف ةماع ةلاحب هربخأ مث

 «تبستحا اذإ كنإ : يأ ؛«اهب ترجأ الإ « هللا هجو اهب يغتبت ةقفن

 ناك نإو «هيلع ترجأ «كلام كتلئاع ىلع ةقفنلاب هللا اضر تيونو

 .ةحلصم كل كلذ يف

 ؛«كتأرما ْيِف يف لعجت ام ىتح» :لاقف تاقفنلا مزلأ صخ مث

 ؛ةسمخلا ءامسألا نم هنأل ؛ءايلا ديدشت زوجي الو ءاهمف يف : يأ

 ةينو «نسح دصق كل ناك اذإ تاقفنلا عيمج ىلع رجؤت كنأ : يأ

 مظعأ [كلذ] نأ عم «كتأرما مف يف اهلعجت ةمقللا ىتح ؛ةحلاص

 .اًدبأ طقست ال اهنإف ؛اهبجوأو تاقفنلا
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 ىح «هدالوأو ةيدلاو ةقفنو «همئاهن قلع ىلع رجوي اذكر

 مهيلع ةقفنلا ىلع رجؤي ناك اذإف «لفطلا مف يف اهلعجي ةمقللا

 «باستحالاب قرفلاو «هتافو دعب مهل لاملا رفو اذإ اذكف «هتايح لاح

 : سانلا توافتي هيفو

 .هيلع رجؤي ال اذهف «ةداعلا هجو ىلع قفني نم : مهنمف

 ةصاخ ةينو «هقفني ام عيمج يف ةماع ةين يوني نم :مهنمو

 . هتين ردقب رجؤي اذهف «تايئزجلا نم ةيئزج لك دنع

 فلخأ !هللا لوسر اي :هضرم نم تومي هنأ نظ امل لاق مث

 نإو «كلذ نم عجوتو «لاحلا هيلإ اكش : يأ ؛«؟يباحصأ دعب

 نيرجاهملا نم ناك هذ هنأل :يأ ؛هرايتخا يف سيل اذه ناك

 ذأ ةروحاهعلا ما دف ناكر احلا لاا ولا
 «هلل مهناطوأ اوكرت مهنأل ؛مايأ ةثالث نم رثكأ ةكم يف اوميقي ال

 ةبهلاو ةقدصلا يف عوجرلا نع يهن امك «كلذ يف نوعجري الف

 .- مدقت امك -

 «ناميإلا :لامعألا لضفأ يه يتلا ةثالثلا لامعألا دحأ ةرجهلاو

 الف ءعرشلا ردقلا قفاوي نأ نوبحي اوناكو «ةرجهلاو «داهجلاو

 كلذ يف اوناك ولو ءاهنم اورجاه يتلا ضرألا يف ردقلا مهسبحي

 :لاقف هل ءاريخ هفلخت يف نأ يب هللا لوسر هربخأف «نيروذعم

 هب تددزا الإ هللا هجو هب يغتبت ًالمع لمعتف «فلخت نل كنإ»
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 «ةحلاصلا لامعألا نم دوزتلا يف هل ةيصوت اذهو «(ةعفرو ةجرد

 . ةصرفلا هذه مانتغا ىلع هل ثحو

 نأ كلعلو» :لاقف ءاذه ريغ رخآ افيلخت فلخي هنأ ركذ مث

 كب رضّيو «ماوقأ كب عفتني ىتح» لكي هتافو دعب : يأ ؛«فلخت

 كببسب عفتني ىتح يتوم دعب اًسيئر نوكت كنإ :يأ ؛«نورخآ
 مهو ؛نورخآ - كببسب : يأ - كب رضيو «نونمؤملا مهو ؛ ماوقأ

 .نوقفانملاو رافكلا

 « ءادفلا هل انّسفنأو - يفوت امل هنإف ؛ِككك ربخأ امك عقو دقو

 مهلتاقف «برعلا نم دترا نم دتراو ءركب يبأ ىلإ ةفالخلا تراصو

 لود ىوقأ مهو «سرفلا ىلإ شويجلا زهج مث ءاوعجر ىتح
 داوق نم اًميظع اًدئاق دعس ناكف «نامزلا كلذ يف ملاعلا

 .نوملسملا هب عفتناف «مهئاسؤر نم اًسيئرو «نيملسملا شويج

 نم ةزجعمو هيب هربخل اقادصم اذه ناكف «نورفاكلا هب ررضتو

 .هتوبن تازجعم

 ضمأ مهللا» :لاقف ءاّمومع هباحصأل كلذ دعب اعد مث

 «ةرفوم ةلماك اهلعجاو .مهنم اهلبقت :يأ ؛«مهترجه يباحصأل

 . مهبيخت ال :يأ ؛«مهباقعأ ىلع مهدرت الو»

 يثري ؛ةلوخ نب دعس» نيزحلا : يأ ؛«سئابلا نكل» :لاق مث

 ءارجاهم ناك هنأل ؛هل عجوتي : يأ ؛«ةكمب تام نأ لك هللا لوسر هل
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 . صقن هيف هيلع سيل اذهو «ةكم يف تامو

 : لوصألا نم ةريثك دئاوف ثيدحلا اذه يفو

 : كلذ نمف

 فلخيس هنأ هربخأ ثيح لكي هللا لوسرل ةميظعلا ةزجعملا

 .نورخآ هب رضيو «نونمؤملا مهو ؛ ماوقأ هب عفتني ىتح

 تابحتسملا نم يهو «ضيرملا ةدايع ةيعورشم :اهنمو

 .اهبوجوب ليقو «ةميظعلا

 سانلا لاوحأ فالتخاب فلتخت اهنأ :حيحصلا نكلو

 نيدلاولاك ؛قوقع هتدايع كرت يف نم ةدايع بجتف «مهتاجردو

 ةدايع بحتستو «كلذ وحنو «ءاصخألا ءاقدصألاو براقألاو

 بحتسي ناك اذإ هنأل ؛ةيصولا هريكذت بابحتسا :اهنمو

 يغبنيو «ضرملا لاح يف فيكف «هتحص لاح يف اهبتكي نأ ملسملل

 .دوصقملا لوصحل برقأ هنأل ؛ فيطل مالكب يتأي نأ

 «كلذ يف هنم ملعأ وه نم ريشتسي نأ يغبني هنأ :اهنمو

 .هل حصنلا همزليو

 وأ «فيح اهيف ةيصو بتكي نأ هّرمأ نَم مزلي هنأ :اهنمو
 قيرط نيبيو «فيحلا زوجي ال هنأب هربخي نأ :اهيلع هدهشأ
 . عرشلا
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 نأ ىغبنيو «ةيصولا ىف ثلثلا ىلع ةدايزلا زوجي ال هنأ :اهنمو

 ثلثلا نم اوضغ سانلا نأ ول : سابع نبا لاق اذهلو «ثلثلا غلبي ال

 ول : يأ ؛ «ريثك ثلثلاو «ثلثلا» : لاق لب هللا لوسر نإف ؛ عبرلا ىلإ

 . مهل اريخ ناكل «ةيصولا اوللق مهنأ

 ؛كلذ بستحا اذإ هتثرول لاملا ريفوت ىف رجؤي هنأ :اهنمو

 . جيواحم اوناك اذإ اًصوصخ

 ىغتبا اذإ هتايح لاح يف هقفني ام عيمج يف رجؤي هنأ :اهنمو
 بجوأ ىتح ءدصقلا نسح اًصلخم ناك : يأ ؛ هللا هجو كلذب

 .ةجوزلا ةقفن اهمزلأو تاقفنلا

 هنأل ؛اهنع رجاه يتلا ضرألا يف ميقي ال رجاهملا نأ :اهنمو

 عوجرلا هل زوجي ال ةقدصلاو ةبهلاك ؛اهيف عجري الف «هلل اهكرت

 روذعم هنإف «هوحنو ضرمل هرايتخا ريغب ماقأ اذإ هنأ :اهنمو

 .هرجأ كلذب صقني ال

 نيرجاهملل ممتو «مهرجأ ةباحصلل لمك ىلاعت هللا نأ :اهنمو

 يف «لعل» نأل ؛قيقحتلل اذه :«فلخت نأ كلعلو» :هلوقو

 . عوقولا ةققحم : يأ ؛ةبجاو هلوسرو هللا مالك
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 ضئافلاب ان

 : (ضئارفلا باب» : هلوق

 معآ وهو ءاعرش بجاولا 2)[يهو] «ةضيرف عمج : ضئارفلا
 ‹«ثيراوملا ةمسقب ملعلا : حالطصالا يف هنإف ؛ ءاهقفلا حالطصا نم

 .ةيصولا كلذ يف لخدأ مهضعبو

 نم اًئيش لصفي ملو «هباتک يف اهتمسق ىلاعت هللا طسب دقو
 مل ىلاعت هللا نأ درو اذهلو «ثيراوملا لصف امك نآرقلا يف ماكحألا

 اهتمسق ىلوت امنإو «لسرم يبن الو «برقم كلم ىلإ اهتمسق لكي

 مهو «هب سانلا ىلوأل هلام ناك «تام اذإ ناسنإلا نإف ؛هسفنب

 . هبراقأ

 ثيداحألا نم وهو ءاذه يف سابع نبا ثيدح فلؤملا ركذو
 . عماوجلا

 نوعبرأو نانثا ىهو ؛ «ةيوونلا نيعبرألا» بجر نبا حرش املو

 وهو :لصألا يف )١(
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 اهممتف «عماوجلا نم ثيداحأ ةينامث بجر نبا دازف ءاثيدح
 هيلع ملكت املو ءاذه سابع نبا ثيدح :داز اممو «نيسمخ

 هللا ركذ ام نيبو ءاذه سابع نبا ثيدح نيب ريصبلا عمج اذإ :لاق

 الإ ضئارفلا لئاسم نم كلذ نع ذشي مل «ثيراوملا نم هباتك يف

 .ردانلا

۹۹۸ 
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 :َلاَق لي يتلا نع د سابع ِنْب هللادبع ْنَع - (۲۹۰)

 . رک ٍلجَر نازل وع نعي ةب امف ءاًهلْهَأب ضئارقلا اوقحلأ»

 شا بات ىَلَع يارا لأ نب لالا اوفا: ٍةَياور يف

 .«ركَذ جر ىَلْوألَف «ضْئارفلا تكر ت اَمف

 ثاريم :باب «ضئارفلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )510١(« مقر «همآو هيبأ نم دلولا

 ءركذ لجر ىلوألف «يقب امف ءاهلهأب ضئارفلا اوقحلأ :باب «ضئارفلا
 .(1515) مقر

 «يقب امف ءاهلهأب ضئارفلا اوقحلأ :باب «ضئارفلا :باتك يف ملسم هجرخأ (؟)

 )١1516(. مقر ءركذ لجر ىلوألف

 لامكإ»و «(97 /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ((655 /5) يبطرقلل «مهفملا»و 207757 /5) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و «(07 )١١/ يوونلل «ملسم حرش»و

 ٠٥١(« /۸) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )5/ ١5(«

 ىلع تكنلا»و «(۱۲۳۹ /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 = )١۲/ ١١(« رجح نبال «يرابلا حتف»و ٠٠١(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا
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 :ىرخألا ةياورلا يفو .«اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ» :هلوقو
 اوؤدبا : يأ ؛“«هلا باتك ىلع ضئارفلا لهأ نيب لاملا اومسقا»

 «يقب امف» «هباتك يف مهضورف مهل هللا ضرف نيذلا ضئارفلا لهأب
 .ةبصعلا برقأل : يأ ؛«ركذ لجر ىلوأل وهف» «مهدعب

 ؛حاكنو «ةبارق : يأ ؛محر :ةثالث ثرإلا بابسأ نأ ملعيلو

 یت : يأ ؛ءالوو «حيحصلا ةيجوزلا دقع : يأ

 كرت ام ُفَصِي مڪو : هلوقب هللا هركذ حاكنلاب ثرإلاف

 را ظننت ا جل داك نو دلو ير 551 نإ ا
 نم وأ «جوزلا نم دلولا ناك ءاوس : يأ ؛؟ € ككتاب

 . جوزلا ثاريم اذهف «ىثنأ وأ ءاًركذ ناك ءاوس «هريغ

 شکر اک ٌعْييرلا ىرهلو# :هلوقب تاجوزلا ثاريم ركذ مث
 اَ نمل هلم کو ڪک َناَكح ناي لَو كَل نڪ مل نإ
 نم وأ «ةجوزلا نم دلولا ناك ءاوس :يأ ۲١ : ءاسنلا]4 ر

 «ةدحاو تناك ءاوس «تاجوزلا ثاريم اذهو «ىثنأ وأ ءاركذ ءاهريغ

 .(18 /۳) يناعنصلل «مالسلا لبس»و 7551١(« /۲۳) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و =

 17١(. /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و

 )١( .اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ :باب ءضئارفلا :باتك يف ملسم هجرخأ . . «

 مقر )1515(.
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 عم فصنلا جوزللف ؛ نيتلاح ةجوزلاو جوزلا نم لكل نأ نيبتف

 دحأ دوجو عم عبرلاو «نبالا دلوو «بلصلا دلو : يأ ؛دلولا مدع

 .امهيف هيلاح فصن رثكأف ةجوزللو «نبالا دلو وأ «دلولا نم

 : يشاوحلاو «عورفلاو «لوصألا : مهو «ةبارقلا : محرلاو

 .ةدالو كيلع مهل نم مه :لوصألاف

 نإو هوبأو «بألا وبأ دجلاو «مألاو «بألا :مه نوثراولاو

 مأو «مألا مأ :يأ ؛ةهج لك نم تادجلاو «روكذلا ضحمب الع

 . ثانإلا ضحمب نولع نإو بألا بأ مأو «بألا

 عم ثلثلا اهلو «نبالا دلو وأ ءدلولا عم سدسلا مأللف

 اهلو «تاوخألاو ةوخإلا نم رثكأف نينثا عم سدسلا اهلو «مهمدع

 دعب يقابلا ثلث :يأ ؛ةجوز يف عبرلاو «نيوبأو جوز يف سدسلا

 .ناتيرّمعلا امهو «نيجوزلا دحأ ثاريم

 عم سدسلا دجلاو بألا نم لكلو «سدسلا رثكأف ةدجللو

 وأ «دلولا مدع عم بيصعتلاب ناثريو «نبالا دلوو وأ «دلولا روكذ

 .امهئانإ عم بيصعتلاو ضرفلابو «نبالا دلو

 . حيحصلا ىلع اقلطم دجلاك بألاو

 .ةهج لك نم تادجلا بجحت مألاو

 . ىدعبلا بجحت ىبرقلاو
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 .دادجألا بجحي بألاو

 .دعبألا بجحي برقألاو

 .ةدالو مهيلع كل نم مه : عورفلاو

 دالوأو «ثانإلاو روكذلا بلصلا دالوأ : مهنم نوثراولاو

 ماحرألا يوذ نم مهنإف «تنبلا دالوأ امأو «مهثانإو مهروكذ نبالا

 .مألا يبأو لاوخألاك

 .ناثلثلا رثكأف نيتنثللو «فصنلا تنبللف

 .بلصلا دالوأ مدع عم نبالا تانب كلذكو

 نإف «نيثلثلا ةلمكت سدسلا تنبلا عم رثكأف نبالا تانبلو

 نهبصعي مل نإ نهنود ْنَم طقس «نبا تانب وأ تانب نيثلثلا لمكتسا

 . نهنم لزنأ وأ «نهئازإب ركذ

 .عورفلاو لوصألا ادع نم مه : يشاوحلاو

 .مألا نم ةوخإلاو «ةهج لك نم تاوخألا : كلذ نمف

 بأل تخأللو «ناثلثلا رثكأف نيتنثللو «فصنلا ةقيقشلا تخأللف

 مل نإ نيثلثلا تاقيقشلا لامكتساب نطقسيو «ةقيقشلا عم سدسلا رثكأف

 .نيوبألا دالوأ مدع عم تاقيقشلاك نهو «نهوخأ نهبصعي

 محرلاب نوثري مهنأل ؛ءاوس مهاثنأو مهركذ مألل ةوخإلاو

 نوثري الو «ثلثلا رثكأف نينثاللو «سدسلا مهنم دحاولل «ةدرجملا

 .اقلطم عورفلاو روكذلا لوصألا مدع عم الإ
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 ؛مألا نم ال مامعألاو «مألا نم ال ةوخإلا ونب : يشاوحلا نمو

 موو

 ةوخألا مث «ةوبألا مث «ةونبلا :سمخ ةبوصعلا تاهجو

 ُبرقألا : كلذ نم مدقي ؛ءالولا مث «مهونبو مامعألا مث «مهونبو

 عم تنبلاو «قيقشلا وهو «ىوقألا مث «ةلزنم ٌبرقألا مث .ةهج

 ةقيقشلا تخألاو ءروكذلا نم اهتجرد يف نم عم نبالا تنبو ءاهيخأ

 ؛نييثنألا ظح لثم ركذلل ةبصع اهيخأ عم بأل تخألاو ءاهيخأ عم

 : ماسقأ ةثالث ىلع مهتاوخأ عم ةثرولا روكذنأل

 .ءالؤه مهو ؛ نييثنألا ظح لغم ركذلل : مسق

 ووذو «مألل ةوخإلا مهو ؛ءاوس ىشنألاو ركذلا :مسقو

 .ةدرجملا محرلاب نوثري مهنأل ؛ماحرألا

 ءانبأك ؛ةثرولا يقاب مهو ؛ىثنألا نود ركذلل لاملا : مسقو

 . ىثنألا نود ركذلل لاملاف «مهتاوخأ عم مهينبو مامعألاو ةوخإلا

 «لاملا ذخأ «درفنا نإ بصاعلا نأ ىلع ليلد : ثيدحلا يفو

 مل نإو ءضورفلا باحصأ دعب يقابلا ذخأ «ضرف يذ عم ناك نإو
 . طقس «ءيش ضورفلا دعب قبي

 : يهو «ةيرامحلا يف ةوخإلا نيب كرشي ال هنأ ىلع ليلد : هيفو

 ماللو «فصنلا جوزللف ؛ءاقشأ ةوخإو «مأل ةوخإو «مأو «جوز
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 دقو «ةبصع مهنأل ؛ءاقشألا طقسيو «ثلثلا مألل ةوخإللو «سدسلا

 ريمأ نامز يف تعقو دقو «نوطقسيف «ةكرتلا ضورفلا تقرغتسا

 .مهنيب كرش ةرمو «ءاقشألا طقسأ ةرمف «نيترم رمع نينمؤملا

 . خلإ 2١ . .اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ» هلوقل ؟ مهطاقسإ : حيحصلاو

 اذإف ءاهلهأب ضئارفلا قاحلإب رمأ هنأل ؛لوعلا ةحص :هيفو

 اولمك :يأ ؛“”«اوبراقو اوددس» :ِكك لاق دقف «مهنع لاملا قاض

 امكو «لامكلا اوبراقف «لامكلا نع متزجع نإف «هب مترمأ ام عيمج

 لعجتف «"«متعطتسا ام هنم اوتأف ءرمأب مكترمأ اذإ» :ِهلك لاق

 ردقب دحاو لك صقنيف ءاهنع لاملا قاض يتلا نويدلاك ضورفلا

 در «بصاع دجوي ملو «ضورفلا لمكتست مل اذإ هنأ امك «هضرف

 . هردقب ضرف لك ىلع

 امإو «ديكأتلآل] امإ «ركذ» :هلوق .«ركذ لجر ىلوألف» :هلوقو

 مهوي الئل ؛«ركذ» :لاقف «راغصلا نوثروي ال ةيلهاجلا يف اوناك مهنأل

 .ريبكلاو ريغصلا معيل ؛«ركذ» :لاقف «رابكلاب صاخ لجر :هلوق نأ

 «لمعلا ىلع ةموادملاو دصقلا :باب «قاقرلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 ةنجلاو ةمايقلا ةفص :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )1٤٦٤( مقر

 .(۲۸۱۸) مقر «هللا ةمحرب لب «هلمعب دحأ ةنجلا لخدي نل : باب «رانلاو

 ءادتقالا :باب «ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 : باب «لئاضفلا :باتك يف ملسمو «(7/78/7) مقر هلك هللا لوسر ننسب

 . (۱۳۳۷) مقر «هيلإ ةرورض ال امع هلاؤس راثكإ كرتو « هيي هريقوت

 ا ١١٠١5



 املا َلوُسَر اي :ُتلق :َلاَق ه5 ِدْيَر نب َةَماَسُأ نع - (۲۹۱)
 ےک اک يا ےس يا 1-2 ص ى وس

 ««!؟عابر ْنِم ٌليِقَع اتل كرت ْلَهَو» :َلاَق ؟ةَكَمِب كراد يف اَدَغ زن
 0 و ت ص

 .يفاكلا ْمِلْسُملا لَو َمِلْسُملا ُرِفاَكلا ثري ال» :َلاَق مث

 رود ثيروت :باب «جحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(
 :باتك يف ملسمو «رخأ عضاومو )٠١١١(« مقر ءاهئارشو اهعيبو ةكم

 يفو )٠١١١(« مقر ءاهرود ثيروتو «جاحلل ةكمب لوزنلا :باب «جحلا

 )١515(. مقر «ضئارفلا : باتك

 اذه :(5” /4) «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا» يف نقلملا نبا لاق

 مث  اًعومجمو اقرفم عضاوم يف «هحيحص» يف يراخبلا هجرخأ ثيدحلا
 دحاو سيل هقايسب فئصملا ظفلف كلذ تفرع اذإ :لاق  اهركذ دعب

 . يزاغسلا باب يف: هلأ يرانا قابس ارز نإ اهيرتأو امهم
 لاق لڪ اًديز نأ :- مدقت امك )5077(  مقرب يزاغملا يف يراخبلا ظفلو

 نم ليقع انل كرت لهو» :ِلكك يبنلا لاق ؟اذغ لزنت نيأ :حتفلا نمز

 . «نمؤملا رفاكلا ثري الو «رفاكلا نمؤملا ثري ال» : لاق مث «24!؟لزنم

 = « هل ةماسأ ثيدح يقايس نيب عمج دق هللا همحر  فنصملا لعل

 ه١١٠١



 يف اًدغ لزنتأ !هللا لوسر اي :تلق» :ةماسأ ثيدح يف هلوق

 كرت لهو» :لاقف «حتفلا موي كلذ لاق : خلإ 2. . .؟ةكمب كراد

 مشاه ينب تويب ىلع ىلوت هنإف ؛بلاط يبأ نبا :يأ ؛«ليقع انل

 نمم مهريغو «يلعو هلك يبنلا : مهنمو ءاورجاهو اوملسأ نيذلا

 رفاكلا الو «رفاكلا ملسملا ثري ال :لاق مث» ءرجاهو ملسأ

 لاق اذهلو «لاصتالاو ةبارقلا ثرإلا ببس نأل :يأ ؛«ملسملا

 «[0 :لافنألا]4 هَل بكف ضع َلْوَأ مصعب ارل الواو :ىلاعت

 ؟ةكمب كراد يف اًدغ لزنتأ !هللا لوسر اي :تلق) :هلوق وهو «لوألاف =

 )٠١١١(« مقرب يراخبلا هجرخأ (24!؟عابر نم ليقع انل كرت لهو» : لاق

 .- امهدنع هجيرخت مدقت امك - )۱۳١۱( مقرب ملسمو

 هجرخأ «رفاكلا ملسملا الو «ملسملا رفاكلا ثري ال» :هلوق وهو :يناثلاو

 رفاكلا الو «رفاكلا ملسملا ثري ال :باب «ضئارفلا : باتك يف يراخبلا

 )١5١5(. مقر «ضئارفلا :باتك لوأ يف ملسمو (1۳۸۳) مقر «ملسملا

 ةضراع»و ٠٠١(« /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و 207017 /۸) يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرشاو «(057 /5) يبطرقلل «مهفملا»و .(5525 /4)

 مالعإلا»و ١07(. /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )9/ ١١٠١(.

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(57 /۸) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 ٤١١(« /۳) رجح نبال «يرابلا حتف»و ١757(« /۳) راطعلا نبال

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و 55١6(. /) ينيعلل «يراقلا ةدمغ»و

 .(۱۹۲ /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و )/ ١167(.«

۱۰۰ 



 «نيدلا فالتخا كلذ يفاني ام مظعأو «لاصتالاو ةيالولا ببسلاف

 .هدلوو دلاولا نيب ىتح «ثراوتلل لطبم وهف

 ؟مهنيب رافكلا ثراوتي لهو

 ةلم لهأ ثري الف «ىتش للم رافكلا نأ :دمحأ مامإلا بهذم

 22 (ىتش نيتلم لهأ ثراوتي ال» :درو دقو .ىرخألا ةلملا لهأ

 .نيملسملاك مهنيب اميف ةدحاولا ةلملا لهأ ثراوتيو

 امك ؛لتقلاو «قرلاو «نيدلا فالتخا : ةثالث ثرإلا عناومو

 «هببس دوجوب الإ متي الو «ءالوو «حاکنو «محر :ةثالث هبابسأ نأ

 . هعناوم ءافتناو

 هنأ ماع اذه له «خلإ «. . .رفاكلا ملسملا ثري ال» : هلوقو

 ةئالثلا ةمئألا بهذم وه امك ؛ءالولاو حاكنلاو محرلاب هثري ال

 بهذم وه امك «ءالولا كلذ نم ىنثتسي مأ "”؟ءاملعلا روهمجو

 )١( «ىهتنملا حرش» :عجار )۲/ ٠١١(. «ىهنلا يلوأ بلاطم» )٤/ 1517(.

 مقر ؟رفاكلا ملسملا ثري له :باب «ضئارفلا : باتك يف دواد وبأ هجرخأ (۲)

 نم مالسإلا لهأ ثاريم :باب «ضئارفلا : باتك يف هجام نباو «(۲۹۱۷)

 .(۲۷۳۱) مقر ءكرشلا لهأ

 «ليلجلا حنم» ٠٠١١(. //) «قئارلا رحبلا» )۳١/ ۴١(. «طوسبملا» :عجار (۳)

 «بلاطملا ىنسأ» ء(١١٤٠ /7) «جاهنملا ىلع يلحملا حرش» )9/ ٥۹١(.

 .(17 كه /”)
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 ©0؟دمحأ مامإلا

 . ظفللا مومعب روهمجلل دضتعيو

 «قباسلا كلملا رثأ وهو «قتعلا هببس ءالولا نأ :دمحأ مامإلا ةجحو

 .رفاكلاو ملسملل تباث وهو

 ملسملا رفاكلا الو ءءالولاب الإ رفاكلا ملسملا ثري ال» دروو

 ريثك هفعض نكلو «عازتلل ًالصاف ناكل «تبث ولو «"«ءالولاب الإ
 .ءاملعلا نم

 «ىهنلا يلوأ بلاطم» ٠٥۲. ٠٥١(. /۲) «ىهتنملا حرش» :عجار )١(

TEV /2(558 ). 

 نم (۲۲ )٤/ ۷٤/ ينطقرادلاو )٤/ ۳۸۳/ 80١17(« مكاحلا هجرخأ (۲)

 نوكي نأ الإ ينارصنلا ملسملا ثري ال» : ظفلب هل هللادبع نب رباج ثيدح

 5 «هتمأ وأ هدبع

A 



 مر

 4 يلا نأ :- امُهْنَع هللا يضر - َرَمُع نبا نع - ۷

 . “بهو ِءالولا عْيب نَع ىّهن

 ءالولا عيب :باب «قتعلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 نم أربت نم مثإ :باب «ضئارفلا :باتك يفو «(۲۳۹۸) مقر «هتبهو

 عيب نع يهنلا :باب «قتعلا :باتك يف ملسمو )٦۳۷١(« مقر «هيلاوم

 )١95١5(. مقر «هتبهو ءالولا

 نبال «راكذتسالا»و ٠٠٤(. /5) «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم ٭

 ء(٤۲۸ /4) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و ۳٤۹(« /۷) ربلا دبع

 يبطرقلل «مهفملا»و ۱١١(« /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 ةدمع حرشاو )١١/ ١58(. يوونلل «ملسم حرش»و ,(”4 /5)

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )٤/ ١9(« قيقد نبال «ماكحألا

 ء(١١٤١١ /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(97 /۸) نقلملا

 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ١١۷(« /0) رجح نبال «يرابلا حتفاو

 «مالسلا لبس»و ۳٠١(. /5) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )۱۳/ ٩١(.

 .(۱۸۸ /5) يناكوشلل «راطوألا لین»و ١5(« /) يناعنصلل

۱۰۹ 



 ««هتبهو ءالولا عيب نع ىهن» :رمع نبا ثيدح يف هلوقو

 . عيبلا ركذف

 ضواعي الف ؛هب تاضواعملا عيمج نعو «هنع يهنلا :هيفو

 وهف «تاعربتلا دوقع عيمجل ماع وهو ؛هتبه نع ىهنو «ءالولا نع
 بسنلا عيب حصي ال امكف : يأ ؛بسنلا ةمحلك ةمحل  مدقت امك-

 .هتبهو ءالولا عيب زوجي الف «هتبهو

 قتع وأ ءًاناسنإ قتعأ نم نأ : يأ ؛ةقاتعلا ءالو :وه ءالولاو

 .هتيرذ ءالوو «هؤالو هلف «هيلع

 ناك نأب- الإو ءاقوتعم ناك نإ ءالولا يف بألل عبت دالوألاو

 دعب بألا قتعأ نإف «مهؤايلوأ اهؤايلوأف -ةقتعم مألاو ءاقيقر

 دالوألا نأل ؛ بألا يلاومل دالوألا ءالو راصو «ءالولا رجنا «كلذ

 امهريخل عبتو «قرلاو ةيرحلا يف مألل عبتو ءءالولا يف بآلل عبت
 نيب دلوتي لغبلاك ؛ةساجنلاو ةراهطلا يف امهرشل عبتو «نيدلا يف

 . ةساجنلا يف رامحلل عبت وهف ءرامحلاو سرفلا

 انك د وصلا: تار نم ةسماختلا ةفرملا وه الواو

 «سدسلا مأللف «ةالومو اَتنبو اًمآ فلخو «ناسنإ تام اذإف «- مدقت

 «ىلوملا الإ فلخي مل نإو ءاًبيصعت ىلوملل يقابلاو «فصنلا تنبللو
 نم هتبصعملف «قتعلل رشابملا ىلوملا دجوي مل نإو «هلك لاملا هلف
 .ىلوملا يلاوملف ءاودجوي مل نإف «مهسفنأب نوبصعتملا ؛بسنلا

١٠١٠ 



 ءالإو «ةتباث تناك نإ “«ةاضقلا ةلأسم» : ىمست ةلأسم انهاهو

 نمو ءامهابأ ايرتشا تنبو نبا : يهو «تبثت ال اهنأ رهاظلاف

 مث ءال_ملهكلم يف هلوخد نيح نم امهيلع قتعي هنأ مولعملا
 «تنبلاو نبالا هثروف «بألا تام مث «هقتعأف اًدبع بألا ىرتشا

 «ةثرو هل سيلو «بألا قيتع تام مث «نييثنألا ظح لثم ركذلل

 هسفنب بصاع وهو «هقتعم نبا هنأل ؛تنبلا نود نبالل هثاريمف
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 ءاّيضاق نيعبس اهنع تلأس : لاق هنأ : كلام مامإلا نع اوركذو

 .تبثي ال كلذ نأ :رهاظلاو « "هيف اوؤطخأ مهلكف

 ‹«حراشلاو «فنصملا لاق» :لاقو ء(۳۸۷ /۷) «فاصنإلا» :يف اهرظنا )١(

 ىلع اهيخأ عم ثرت مل امنإو :مهريغو ««عورفلا» بحاصو «دجملاو
 وأ هيبأ نم انه خألا ثاريم نأل ؛قتعأ نم تقتعأ دق تناك نإو «بهذملا

 . «هالوم ىلع مدقم قتعملا ةبصعو «قتعملا ةالوم يهو «بسنلاب هيخأ
 الإ ءالولا نم نثري ال ءاسنلا نأ نم ؛ بهذملا نم حيحصلا ىلع عرفم اذهو

 ثرتف «قتعملا تنب ثرإ ةياور ىلع امأف «نقتعأ نم قتعأ وأ «نقتعأ ام

 نع لقنو ««ريثك قلخ اهيف أطخأ :«ةغلبلا»و ««بيغرتلا» يف لاق . . .انه
 . ةبيجع ةلأسم اهنأ ليقع نبا

 ,«فاصنإلا»ك ؛بهذملا بتك يف ركذ ام اذهو «ةدنسم هنع اهدجأ مل (۲)

 «ةيعفاشلا دنع امأ ءاهتيمست ببس يف «بلاطملا»و ««ىهتنملا حرش»و

 ريغ ضاق ةئم عبرأ اهيف أطخأ ليق امك هنأ :اهتيمست ببس نأ اوركذف

 = 201١ /۳) «جاتحملا ينغم»و ء(١١ /7) «باهولا حتف» يف امك .ةهقفتملا

٠١١ 



 - ءاكرش نيب ءالولا ناك اذإ  ءالولاب ثرإلا نأ ملعي نأ يغبنيو

 دحاول ءاّدبع - ًالثم  ةثالث قتعأ ولف «مهكالمأ ردق ىلع نوكي

 قتعأ نملف «تام مث «سدسلا رخآللو «فصنلا رخآللو «ثلثلا

 سدسلا بحاصلو .هثلث ثلثلا بحاصلو ءهلام فصن هفصن

 .هسدس

 هاقتعأف «ناثلثلا اهلو «هثلث هل «دبع هتخأو ناسنإل ناك ولو

 ردق ىلع ناثلثلا هتخألو «ثلثلا هلف «هاثروف «تام مث ءاًعيمج

 .امهيكلم

 ملع يف ةيافكلا ريرحت ىلإ ةيافكلا ةياهن»و ۱٤۷(« /۳) «يوبيلق ةيشاح»و =

 . ۲١۱۷( /۲) «ضئارفلا
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 ٌةيآَلا تيدا

 و7

 يف تناك :ْتَلاَق «- اَهْنَع هللا ئىضَر  َةَشيِاَع مم
 را

 ر هر هي م رى أ 0 0 3 2 # هي

 اهل َيِدْهَأَو «ُثقِتع َنيِح اًهِجْوَر ىلَع تريخ : : ننس ثٿ ةريرب

 e ءراّتلا ىَلَع هم ةمربلاو ءا 2 لكي هللا لوس روع رخل مخل
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 اًهيف رانلا ىلع ميلا َرأ مل :َلاَقَف ءِتْبَبلا مَا نِ أَو زن ربح يت

 «ةريرب ىلع ب َقّدَص محل كلذ یا َلوُسَر ای یب :اولاقف < ««؟هخل

 اتل اًهْنِم َوُهَو ّةَقَدَص اَْيَلَع َوُه» :َلاَقَق نم َكَمِعْطن نأ اَنْهِرَكَ

 . "0َقَتْعَأ ْنَمِل ءآلَولا اَمَّنِإ» : ايف لإ نَا َلاَقَو . هةَيدَه

 ةرحلا :باب «حاكنلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 عيب نوكي ال :باب «قالطلا :باتك يفو «(4804) مقر ءدبعلا تحت

 ءالولا امنإ :باب «قتعلا :باتك يف ملسمو «(4410) مقر ءاقالط ةمألا

 .هل ظفللاو )١6٠١5/ ١5(« مقر «قت قتعأ نمل

 لامكإ»و «(57 /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» : ثيدحلا حرش رداصم *

 05795 /5) يبطرقلل «مهفملا»و ٠٠١(. /0) ضايع يضاقلل «ملعملا

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )٤/ 2427١ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشا»و

 - راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ؛(40 /۸) نقلملا نبال «ماكحألا

11۳ 



 ةريرب يف تناك» :- اهنع هللا يضر  ةشئاع ثيدح يف هلوق

 يف ببسلا يه تناك ةثالثلا ننسلا هذه نأ :يأ ؛«ننس ثالث

 نإف ؛دحأ اهيف مهقحلي مل يتلا ةباحصلا لئاضف نم هذهو ءاهعرش

 عرش امك ؛:# ةباحصلا دحأ اهببس نوكي ةيعرشلا ماكحألا بلاغ

 شيجلا سبحناو ءاهدقع عاض امل ةشئاع نينمؤملا مأ ببسب مميتلا

 : ريضحلا نب ديسأ لاقف «مميتلا ةيآ تلزنف «مهعم ءام الو «هبلط يف

 .ركب يبأ لآ اي مكتكرب لوأب هذه ام

 ىلع تريخ» :تلاقف «ليصفتلا ىلع ثالثلا تركذ مث

 تحت ةمألا تقتع اذإ هنأ :هيف ناكف : يأ ؛«تقتع نيح اهجوز

 ىلع تيقب تءاش نإو «تخسف تءاش نإ ؛رايخلا اهلف «دبع

 ءاقيقر جوزلا نوكي نأ طرتشيو ءاهعفانم تكلم اهنأل ؛اهحاكن

 ءاّدبع ناك ةريرب جوز نأل ؛اهل رايخ الف ءهرح تحت تقتع ولف

 . ثيغم وهو

 .ذاش لوق هنكلو ءاّرح ناك : لیقو

 «قيقرلا اهجوزو ةمألا قتعت نأ تدارأ اذإ ةشئاع تناكو

 نم هنيكمت وأ ءاهاضرب خسفلا طقسيو «خسفت الئل ؛جوزلاب تأدب

 . خسفلا اهل نأو «قتعلاب ملعلا دعب ءاهسفن

 «يراقلا ةدمع»و 5٠5(«: /9) رجح نبال «يرابلا حتف»و (“ “۷ /( =

 ينيعلل )۲۰/ ٩۰(.
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 لخدف» «ةريربل : يأ ؛«محل اهل يدهأو» :تلاق : ةيناثلا ةّنسلا

 «راخفلا ءانإ يه : ةمربلاو ««رانلا ىلع ةمربلاو كي هللا لوسر يلع

 ةينآ مهضعب دنع دجوي نأ ردانو «نامزلا كلذ يف مهتينآ بلاغ يهو

 امإ :يأ ؛«تيبلا مدأ نم مدأو زبخب يتأف «ماعطب اعدف» ءبشخ

 اهيف رانلا ىلع ةمربلا رأ ملأ» :لاقف «كلذ وحنو «نمس امإو «نبل

 «ةريرب ىلع هب قدصت محل كلذ «هللا لوسر اي ىلب :اولاق ؟محل

 خاسوأ اهنأل ؛ةقدصلا لكأي ال هنأل : يأ ؛«هنم كمعطن نأ انهركف

 ةاكزلا نم ذخألا بلطملا ينبو مشاه ينب ىلع مرح اذه نمو «سانلا

 «ةبجاولا :نيعونلا لكأي ال هيب وهو «لفنلا ةقدص نود ةبجاولا

 ىلع ناملس اهب لدتسا يتلا ةلدألا ةلمج نم اذهلو «هلامكل ؛لفنلاو

 .ةيدهلا لكأو «ةقدصلا لكأ نم عنتما امل : هتوبن

 انل اهنم وهو ءةقدص اهيلع وه» :لاق «كلذب هوربخأ املف

 مرح اذإ لاملا نإف ؛هنيعل مرحي مل هنأل ؛هل لحيف :يأ ؛«ةيده

 لوزي هنإف «ببسل مرح اذإ امأو «لاح لكب هلوانت مرح «هنيعل

 «ينغلا ىلإ اهبهي نأ زاج «هرقفل ةاكزلا نم «ريقفلا ذخأ اذإف «هلاوزب

 ءمرحملا ببسلا لاز هنأل ؛هيلإ ةاكزلا عفد زوجي ال نم ىلإ وأ

 .اذه يف كلذكو

 نمل ءالولا امنإ :ْةْكَك يبنلا اهيف لاقو» : تلاق : ةثلاثلا ةنسلا

 مهبطخ ءءالولا مهل نأ اهلهأ طرتشا امل مدقت امك :يأ ؛«قتعأ
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 «قتعلا رشاب :يأ ؛«قتعأ نمل ءالولا امنإ» :لاقو يب يبنلا
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 : «حاكنلا باتك» : هلوق

 .ةجوزلا ءطو : ىلع قلطيو «حيحصلا ةيجوزلا دقع : ىلع قلطي

 . هكرتب انزلا فاخي نم ىلع بجيو «ةدكؤم ةنس وهو

 . تادابعلا لفاون نم لضفأ ةوهشلا عم هلعفو

 :هلوقب هركذ ام هيلع ثحلا يف درو اممو

 لوألا يرحل
 اتل لاق :َلاَق هل ِدوُعْسَم نب هللادبع ْنَع - 9

 ةَءاَبلا مكْنِم عاطتْسا ِنَم !باَبّشلا َرَشْعَم اي» :ِلي للا ُلوُسَر
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 . 0ءاَجو هل ةنِإف ؛ مْؤَّصلاب ِهُيلَعَ

 موصلا :باب ءموصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت #* )١(

 = يف ملسمو ءرخأ عضاومو )۱۸٠١(« مقر «ةبوزعلا هسفن ىلع فاخ نمل

 ١89



 عاطتسا نم !بابشلا رشعم اي» : هذ دوعسم نبا ثيدح يف

 نم وه :انه بابشلاب دارملا «خلإ «. . .جوزتيلف «ةءابلا مكنم

 «ةوهش هل نم :يأ ؛ربكلا فعض غلبي ملو ءرغصلا فعض قراف

 . ءطولا ىلإ ةجاح هبو

 نؤم ىلع ردق نم :يأ ؛جاوزلا نؤم :«ةءابلا»ب دارملاو

 .جوزتيلف «جاوزلا

 ضفغأ هنإف» :لاقف «ةمكحلا ركذ تاياورلا ضعب يفو

 وه يذلا ؛ءوسلا نع دعبأ هنأ :يأ ؛«جرفلل نصحأو ءرصبلل

 نزلا وه يذلا ؛ءاشحفلا نعو «هوحنو رظنلاك ؛ةشحافلا تامدقم

 «هنؤم دجوو «هيلإ هسفن تقات نمل حاكنلا بابحتسا :باب «حاكنلا :باتك =

 )١500(. مقر

 لامكإ»و ء(۱۷۹ /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(٠۸ /5) يبطرقلل «مهفملا»و ء(١١٥ /4) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو ١97(« /9) يوونلل «ملسم حرش»و

 ء(۸٠٠ /8) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(۲۲ /5)

 «بيرغتلا حرط»و ١759(«. /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 ةدمعاو ٠١7(2 /4) رجح نبال «يرابلا حتف»و «(۲ /10) يقارعلل

 o)» /۸( ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ء(565 )٠١/ ينيعلل «يراقلا

 يناكوشلل «راطوألا لين»و' ۱٠۹(« /7) يناعنصلل «مالسلا لبس»و

 .(3؟6 /5)

٠١ 



 ةلق عم ميظع عادو .ةوهش نم الإ عقي ال هنإف «كلذ نم هللاب ذايعلاو

 هل لصح «جوزت اذإف «يعادلا يوق «ناميإلا فعض املكف «ناميإلا

 «همدع وأ هناميإ ةلق نم الإ «هناصحإ عم انزلا هنم عقي الف «ةوهشلا عمق

 ‹ثيدحلا «نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال» :4 لاق اذهلو
 . عراشلا هيلإ دشرأ ام وه ضرملا اذهل ةيودألا نسحأف

 ايندلا يف حالفلاو ةاكزلاو ةراهطلا هب لصحي رصبلا ضغو

 هربا نم اوسي تتيمومَلِإ لُق# :ىلاعت لاق اذهلو «ةرخآلاو

 : ىرخألا ةيآآلا يف لاقو ٠[« :رونلا]4 ل را كد ٌرُهَجْوُم أوظَمْحَ
 «جاوزلا نؤم عاطتسا نمف ۳۱ :رونلا] € وحلمت مڪمل

 ؛ عورشملا موصلا : يأ ؛«موصلاب هيلعف «عطتسي مل نمو» «جوزتيلف

 . موي رطفو موي موصكو «سيمخلاو نينثالاو «ضيبلاك

 ؛«ءاجو هل» موصلا : يأ ؛«هنإف» :لاقف «كلذ يف ةمكحلا ركذ مث

 وحنو «لكألا ةرثكب لصحت ةوهشلا ةدايز نأل ؛يصخلا ةلزنمب : يأ

 هللا ىلع لابقإلا لصحي موصلابو «تاحابملا يف سامغنالا نم كلذ

 يرجي يتلا مدلا يراجم قيضتو .ةوهشلا فعضتف «ماعطلا ليلقتو

 ءاود الف «ةعاطلا ىلع ةنيعملا ةيصاخلا نم هيف ام عم «ناطيشلا اهعم

 . حاكنلا ةنؤم ىلع ةعاطتسالا مدع دنع اذه نم عفنأ

 )381١(« مقر «قانزلا مثإ :باب ءدودحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 مقر «يصاعملاب ناميإلا ناصقن نايب :باب «ناميإلا :باتك يف ملسمو
.)6090( 
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 ٍباَحْصَأ ْنِم ارق نأ : فض ِكِلاَم نب ستا ْنَع - (۲۹۰)

 َلاَقف سلا يف ِهِلَمَع ْنَع هلك ىلا جوز ولس وي يلا

 َلاَقَو خللا لکا ال : مُهْضْعَب َلاَقَو استا ْجَوَرَمأ ال : :مُهضنَ

 لا

 لَ م يلع ینو هلا َدِمَحَف ءِشارف ىلع مَآ الا: : مُهَضْعَب

 ءار ُماَنَأَو يَلَصَأ ينل !؟اذكو اڌک : اوُلاَق م £ وقأ لاب مده
 رم

 .©7«يئم َسْيَلَف ي نع َبغر ْنَمَف َءاَسنلا رتا فطفأو

 بيغرتلا :باب «حاكنلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 بابحتسا :باب «حاكنلا :باتك يف ملسمو «(7//47) مقر «حاكنلا يف

 .هل ظفللاو )١101(« مقر «هنؤم دجوو «هيلإ هسفن تقات نمل حاكنلا

 ء(۲۸٥ )٤/ ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(١۱۷ /9) يوونلل «ملسم حرش»و ۸٠(. /5) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 2055 )٤/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشالو

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١١٠ /۸) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و 2٠١5«. /9) رجح نبال «يرابلا حتف»و )/ ١505(«

 لبس»و <«( /8) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و .(56 )۲١/ ينيعلل

 . 2( /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و ٠«( /7) يناعنصلل «مالسلا

۲۲ 



 اولأس ب يبنلا باحصأ نم اًرفن نأ» : سنأ ثيدح يف هلوق

 يف مهتبغر ةدش نم :يأ ؛«رسلا يف هلمع نع يب يبنلا جاوزأ

 «يلع :مهنم ؛ةباحصلا ءالجأ نم اوناكو «مهداهتجاو ةدابعلا

 .نوعظم نب نامثعو «صاقو يبأ نب دعسو

 يف هلمع نوملعي مهنأل ؛رسلا يف هلمع نع نهولأسو

 نحن نيأ :اولاقف .كلذ اوُناقت مهنأك .مهتربخأ املف «ةينالعلا

 ؟رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ دقو هلك هللا لوسر نم

 ؛ و اوؤطخأ دقو «مهداهتجاو مهتبغر نم كلذ ىلع ةدايز اودارأف

 ةيفينحلاب ثعب دقو «ريخلا يف مهبغرأو «سانلا ىقنأ ي هنإف
 .ةحمسلا

 ؛ةدابعلل عطقنأس :يأ ؛«ءاسنلا جوزتأ ال» :مهضعب لاقف

 .ءاسنلاب معنتلا كرتأو ءاهوحنو ةالصو مايص نم

 دّبعتأو ةدابعلل عطقنأس : يأ ؛«محللا لكآ ال» : مهضعب لاقو

 . معنتلا اذهو .ةوهشلا هذه كرتب

 هلك ليللا موقأس : يأ ؛«شارف ىلع مانأ ال» : مهضعب لاقو

 .اًدبأو اًمئاد

 امأ :لاق مث «هيلع ىنثأو هللا دمحف ءب يبنلا كلذ غلبف»

 اذإ ةَ هتداع هذه تناكو .«؟اذكو اذك اولاق ماوقأ لاب ام :دعب

 ىنثأو هللا دمحف «مهبطخف ماق «[ه]راكنإ دارأو «دحأ نع رمأ هغلب

۳ 



 نوكيل ؛دحأ ىلع صخي الو معي ناكو ءدوصقملا نيب مث «هيلع
 ماوقأ لاب ام» :هلوق نم مدقت امك ءدوصقملا لوصحل برقأو غلبأ

 هيده نيب مث «"خلإ «؟هللا باتك يف تسيل اطورش نوطرتشي

 جوزتأو .رطفأو موصأو «مانآو يلصأ ينكل» :لاقف «هتنسو

 هنيد نأ :يأ ؛"«محللا لكآو» : تاياورلا ضعب يفو ««ءاسنلا

 لک ب

 ‹يتنس نع بغر نمف» :لاقف «هيده ةفلاخم نم رذح مث

 . ةع هيده اذهف ««ينم سيلف

 هنأل ؛تادابعلا لفاون نم لضفأ ةوهشلا عم جوزتلا نأ : هيفو

 لك هللا لوسر رمأ عابتا الإ هيف نكي مل ولو «ةعاطلا ىلع نيعم

  :ةريثك دئاوف هيفو فيكف «ىفكو

 ءدلولا ليصحتو ءاهتنؤمب مايقلاو «هتجوزو هسفن فافعإ :اهنم

 ةدايزل ببس وهو «ةريثكلا حلاصملا نم كلذ ريغ ىلإ «لسنلا ريثكتو
 لوسرلا يده اذهف «ةنوعملا يتأت ةنؤملا ردق ىلع هنإف ؛قزرلا

 مقر «ءالولا يف طورشلا :باب «طورشلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 ءالولا امنإ :باب «قتعلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو (۲۷۲۹)

 )١5١5(. مقر «قتعأ نمل

 نامثع نأ :باهش نبا نع ۳۹٤( /7) «ىربكلا تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأ (۲)

 . . .لَك هللا لوسر هل لاقف ءضرألا يف حيسيو «يصتخي نأ دارأ نوعظم نبا

 .(۱۷۳ - ۱۷۲ /55) «قشمد خيرات» يف ركاسع نباو «هرکذف

٠٠١ 



 بكردقف «جوزت نم : نيرتفملا ضعب لوقي ام فالخب ؛هرمأو

 مالكل فلاخم لطاب مالك اذهف «قرغ دقف هل دلو نمو « ةنيفسلا

 . ي هللا لوسر

¥ ¥ # 
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 لي وللا ٌلوُسَر در :َلاَق ءهه ٍصاَقَو يبا نب ِدْعَس ْنَع ۷
 . ")انيصتخال هل َنْدَآْوَلَو ءَلَّتبتلا ٍنوُعظَم نِ : ناَمْثَع ىلع

 ىلع و هللا لوسر در» : صاقو يبأ نب دعس ثيدح يف هلوق

 يف مدقت امك ؛ةدابعلل عاطقنالا : يأ ؛«لتبتلا نوعظم نب نامثع

 هركي ام :باب «حاكنلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 :باب «حاكنلا :باتك يف ملسمو «(8187) مقر ءءاصخلاو لتبتلا نع

 )١507(. مقر «هنؤم دجوو «هيلإ هسفن تقات نمل حاكنلا بابحتسا

 .(519 /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(١۱۷ /9) يوونلل «ملسم حرش»و ء(۸۸ )٤/ يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و .(۲۷ )٤/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١٠ /۸) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةذمع»و .(1۱۸ /9) رجح نبال «يرابلا حتفاو )/ ١١١۷)

 لين»و ٠١(. /8) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )۲١/ ۷١(. ينيعلل

 .(۲۲۵ /5) يناكوشلل «راطوألا

°۲۰ 



 يذلا ببسلا انلعفل :يأ ؛(انيصتخال ءهل نذأ ولو) «سنأ ثيدح

 ؛نيتيصخلا عطق : يأ ؛ءاصتخالا وهو ‹عامجلا ةوهش عطق هب لصحي

 .ةوهشلا ةدام امهنأل

 :ناعون لتبتلاو

 هن ليو كير مَآ رْكدآَو9 : ىلاعت لاق امك ؛هب رومأم لعبت

 .[۸ : لمزملا] ايت
 ىتح «ءيش لك نع عطقني : يأ ؛اذه وهو «هنع يهنم لتبتو

 . تابحتسملا ضعب نع
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 :ثلاق اَهَنأ :َناَيفُس نأ كنب ةبيِبَح 1 ع - (۹۷)

 نيبجتوأ» :لاَقَف دايس يبأ ةا يِتْخَأ 3 اللا لوسَر ای

 يف ينكراش ْنَم ُبَحَأَو «ِةَيِلْخُمِب كَل ُتْسَل < مکن : ُتلقَق ««؟َكِلَذ
 إف : تَلاَق ؛ يل لج ال َكِلَذ َّنِإ» : هلك بلا لاقف «يتْخَأ ريح

 («1؟ةَمَّلَس أ تنب» :َلاَ همس يبأ تب حكت نأ دير م كمآ ْثَدَحُ

 لكما ءيِرْجَح يف يتيبير نكت مل ول اهن :َلاَق يعن :ُتْلَق

 الق < يو ةَمْلس ابأَو يامصر ِةَءاَضَرلا نِي يِ 5 ةنبآل اهنإ يل

 . ظَنكَئاَوَحأ الَو «َّنكِتانَب يلع نْضِرْعَت
 ءاَهَقتْعَأ بهل وُبأ ناك بهل يبأل ةَآلْوَم ةو :ةَوْرَع لاق

 رش ِهِلهَأ ضع هيرا ءِبَهَل وُبَأ َتاَم الف يڪ َيَِنلا ٍتَعَضْرَأَ
 ءاَرْيَخ مكد َقْلَأ مَ : بَل وُب ُهَل لاق ؟تيقَل ادام :ُهَل لاق «َبيِح

 زو يتقاتَعب هِذه يف تيس ينا ريغ . ةو

۹۸ 



 :- اهنع هللا يضر - نينمؤملا مأ ةبيبح مأ ثيدح يف هلوق

 نأ نظأو ««نايفس يبأ ةنبا يتخأ حكنا !هللا لوسر اي :تلق»

 نيبحتوأ) :لاق «ةبيرغ ةلاحلا هذه تناك املف ءةلمر اهمسا

 نهيلع جوزتي نأ نهركي نهنأ ءاسنلا ةداع نأل :يأ ؛(؟كلذ

 ةوادع ةقادصلا كلت تبلقنا ءاهل ةقيدص جوزت ولو «نهجاوزأ

 ةوادعلا نم امهنيب الإ نيترض دجت الف ءاهل ةرض تناك اهنأ ببسب

 .ردن ام الإ «ريثك ءيش

 هذه اهبلط ىلإ يعادلا ببسلاب هتربخأ «كلذ اهل لاق املف

 تركذ مث «كلذ بحأ :يأ ؛«معن :تلقف» :تلاقف «ةلاحلا

 ءاخلا نوكسو ميملا مضب - «ةيلخُمب كل تسل» :تلاقف «ةلعلا

 هل ظفللاو 5811(«2) مقر ۰۲۳ :ءاسلا]4ْمْكَتْعَصِرَأ ېا ممم =

 تخأو ةبيبرلا ميرحت :باب «عاضرلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو

 )١559(. مقر «ةأرملا

 ,(577 )٤/ ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 )٠١/ ۲٤(‹ يوونلل «ملسم حرش»و ۱۸١(« /5) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(۲۹ )٤/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ١57(« /8) نقلملا نبال «ماكحألا

 حتفاو 7775(2 :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و 0 ©١١15(.,

 ٩۹۳(«‹ /؟١) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ٠٤١(« /79) رجح نبال «يرابلا

 .(۲۹ /۸) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و

SÎ 



 يل صلاخب تلو كف ةدرفنمب تسل ينأ یا ؛ماللا ()حتفو

 ىلع قلطي :«يتخأ ريخ يف ينكراش نم بحأو» «كراشم نود

 ؛يورخألا ريخلا :انه ريخلاب دارملاو «يورخألاو يويندلا ريخلا

 اذهلو ءهمظعأ لب ءريخلا مظعأ نم يب يبنلاب ةأرملا لاصتا نأل

 نهل لحي ال ناكف «ةرخآلاو ايندلا يف نهل هحاكن ًالصتم ةي ناك

 نم دب ال ناك اذإ :- اهنع هللا يضر  لوقتف «هتوم دعب جوزتلا

 يتخأ كيف ينكراشي نم بحأف «كيف كراشم

 : يأ ؛«يل لحي ال كلذ نإ» :لاق ءاهدارم ةقيقح مهف املف

 تريب اوُعَمَجَت ناو :ىلاعت لاق «يتجوز تنأو «كتخأ اهنأل

 ثدحن انإ) :[تللاقف «[۲۳ :ءاسلا]# كس َدَك ام إنْ ا

 لحت يتخأ نأ تننظف :يأ ؛«ةملس يبأ تنب حكنت نأ ديرت كنأ

 0 ؛«!؟ةملس مأ تنب» :لاقف «بذك 0 اذه نأكو ؛كل

 » «لصفتسا كلذلف «ليصفتلا ىضتقي قي ماقم اذه نأل ؛هتجوز

 e :اهجوزت نم نيعنام اهيف نأ انيبم لاقف «٤معن

 . ؟يرجح يف يتبيبر
 اهنإف : يأ ؛اهيبري هنأل ؛كلذب تيمس «ةجوزلا تنب : ةبيبرلا

 يف قل میکرو : ىلاعت لاق امك يتبيبر اهنأل ؛ يلع مرحت

 ةدرفنمب تسل ىنعملاو «ةروسكم ماللاو ةمومضم ميملا» :يزوجلا نبا لاق )١(

 . 03707 )١/ يزوجلا نبال «ثيدحلا بيرغ» «كب ولخلل

e 



 .[777 :ءاسلا]€ مک یاس نم مكحروُجح

 [۲۳ :ءاسنلا]€ مروج يف :هلوق نإ : ءاملعلا ضعب لاقو

 لوق ىلع الإ «هرجح يف نكت مل ولو ؛هيلع مرحت اهنأل ؛دارم ُريغ ديق
 .هرجح يف نكت مل اذإ مرحت ال اهنأ :ذاش

 ۲١[ :ءاسنلا# مروج ىف# :هلوق نإ :مهضعب لاقو

 .بلاغلل دييقت

 نع ىهن اذإ ىلاعت هللا نأ :كلذ يف ليق ام نسحأو

 يف :هلوقب كلذ ديقف «هحبق حضوو «هتمكح نيب «ءيش

 مظعأب هنع ريفنتلاو «كلذ حبق نايبل ؛[۲۳ :ءاسلا]€ مروج

 نوكت لاحلا هذه يف اهنإف ؛هرجح يف ةبيبرلا نوك وهو «رفنم

 دشأ هنم رفنيو «لاحلا هذه يف اهحاكن يف فنأي ناسنإلاف ؛ هتنبك

 ؛ يل تلح ام ‹«يرجح يف يتبيبر نكت مل ول اهنإ» :لاقف «ةرفنلا

 ءاضيأ اهحاكن نم عنام اذهو ««ةعاضرلا نم يخأ بال اهنإ

 . يل لحت ال اهنإ لك ىلعف

 .«بهل يبأ ةالوم ٌةبيوث ةملس ابأو ينتعضرأ» : هلوقو

 ‹«بهل يبأل ةالوم :ةبيوثو» :لاقف «ةبيوث ةصق ةورع رسفو
 هلهأ ضعب ُهيرأ «بهل وبأ تام املف لكك يبنلا تعضرأف ءاهقتعأ

 ؟تيقل ام :لاقف» «ةمومذم ةلاحو «ةهيرك ةيؤرب : يأ ؛«ٍةَبيح رشب

٠١ 



 هنإ :ليق ««هذه نم تيقّس ينأ ريغ ءاريخ مكدعب تيقل ام :لاق

 .هماهبإ ةرقن ىلإ ريشي
 . اهايإ يقتع ىلع يل ةأفاكم : يأ ؛«ةبيوث يتقاتعب» : هلوقو

 لمع امب ىزاجي رفاكلا نأو ءائيش ملظي ال ناسنإلا نأ : هيفف

 بهل يبأ ءازجو «خزربلا يف امإو ءايندلا يف امإ ؛ناسحإلا نم

 نأل ؛رانلا نم هجارخإ غلبت ال رفاكلا ةازاجمو «خزربلا يف ناك اذه

 ءب هللا لوسر ىلإ هناسحإ ببسب بلاط وبأ اًياذع رافكلا فخأ

 .رانلا نم جرخي ال وهو

 :«نكتانب الو «نكتاوخأ يلع نضرعت الف» :هلوقو
 «نهتاوخأ حاكن هل لحي الف لك هجاوزأل صاخ باطخ اذه

 ميرحتف «تاوخألا امأو «دبؤم ميرحتف «تانبلا امأ ؛نهتانب الو

 ءاضقنا طرتشيو «قالط امإو «تومب امإ ؛ةماتلا ةقرفلا ىلإ تقؤم

 نم روهشملا ىلع نئابلا يفو «قافتالاب يعجرلا قالطلا يف ةدعلا

 . ”هذملا

 . نئابلا يف ةدعلا ءاضقنا طرتشي ال : هنعو

 : دئاوف ةدع ثيدحلا اذه ىفف

 )١( «عانقلا فاشك» : عجار )٥/ ۷١(« «ىهتنملا حرش» )۲/ 505(.

 )۲( «فاصنإلا» :عجار )8/ ٠١١(.
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 ‹«مكحلا اهيف فلتخي هجوأ تاذ ةلأسم نع لئس اذإ هنأ : اهنم

 .2.. . !؟ةملس مأ تنب» :لاق اذهلو «كلذ يف لصفتسي نأ يغبنيف

 «- مدقت امك  هتجوز تخأ حاكن لجرلل زوجي ال هنأ :هيفو

 .هتجوز ةنبا حاكن دبألا ىلع هيلع مرحي اذكو

 : ماسقأ ةثالث تامرحملاو

 «ةمعلاو «تنبلاو «تخألاو «مألا : عبس نهو ؛بسنلا نم امإ

 .تخألا تنبو «خألا تنبو «ةلاخلاو

 «بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحيو ؛ عاضرلا نم مسقو

 ةهج نمو «بسنلاك نبللا هل نمو ةعضرملا ةهج نم رشتنيو
 همأو هتخأ حاكن عضترملا يبأل حابيف «طقف هعورف ىلإ عضترملا

 يف رثكأف تاعضر سمخ نوكي نأ طرتشيو ءعاضرلا نم

 . وأ «يدثلا قلطأ اذإ :يه “”بهذملا ىلع ةعضرلاو «نيلوحلا

 يف كلذ مامتإ روصتي اذه ىلعف ءرخآ يدث ىلإ يدث نم لقتنا
 .دحاو سلجم

 قلطي ام وه ةعضرلا دح نأ ؛“"”ةيناثلا ةياورلا :حيحصلاو

 باب يف قافتالاب اذهو «يبصلا عّبش وهو «فرعلاو ةغللا يف اهيلع

 . ةراجولا

 50١(. /ه) «ىهنلا يلوأ بلاطم» ل( /9) «فاصنإلا» : عجار )00(

 . قباسلا عجرملا )۲(



 «بألا ةجوز :عبرأ نهو ؛رهصلاب تامرحملا :ثلاثلا مسقلا

 ةجوز» :انلوق يف لخديو ءاهتنبو «ةجوزلا مأو «نبالا ةجوزو

 «ثراو ريغ وأ ثراو «مأو بأل الع نإو دجلا ةجوز «بألا

 نباو «نبالا نباو «بلصلا نبا :يأ ؛«نبالا ةجوز» :انلوقبو

 .نيثراو ريغ وأ نيثراو ءاولزن نإو تنبلا

 يف بسنلا نم تامرحملا - هللا همحر - بجر نبا ركذو

 نإو اقلطم لوصألا :بسنلا نم تامرحملا :لاقف ««دعاوقلا»

 عورفو ءاولزن نإو مألاو بألا عورفو ءاولزن نإو عورفلاو ءاولع

 يف لخديو «ةدالو كيلع مهل نم مه لوصألاف ؛هبلصل مهقوف نم

 ءاقلطم عورفلاو «نولع نإو ةهج لك نم تادجلاو «مألا :كلذ

 تانبو «تانبلا : كلذ يف لخديو «ةدالو مهيلع كل نم مهو

 عورفو «نيثراو ريغ وأ نيثراو ءاولزن نإو تنبلا تانبو «نبالا

 نإو نهتانبو «ةهج لك نم تاوخألا : مه اولزن نإو مألاو بألا

 مهقوف نم عورفو «نلزن نإو ةهج لك نم ةوخإلا تانبو «نلزن

 «تاللاخلاو «تامعلا :مهو «تادجلاو دادجألا عورف : يأ ؛ هبلصل

 .“نولع نإو امهتالاخو «مألاو بألا تامعو
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 )١( :ص) «دعاوقلا» :عجار ٤١٤(.
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 سمات تيرا

 وو

 : لب رشا لوس لاق :َلاَق شط 7 رره يبا ناد )۲۹۸)

 .©هاهِتلاَخَو ةأرَملا َنْيَبَألَو ءاَهِتَمَحَو ةأرَملا َنْبَب عَمْجْب ال»

 ةأرملا نيب ب عيمجي اال» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوقو

 ةأرملا حكنت ال :باب «حاكتلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت * )١(

 ميرحت :باب «حاكنلا :باتك يف ملسمو )587١«: 587١(« مقر ءاهتمع ىلع

 )١508(. مقر «حاكتلا يف اهتلاخ وأ اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا

 ء(۱۸۹ /۳) يباطخلل «نئسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم »

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و 50١(« /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «مهفملا»و ٥٤١(« /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و .(06 /6)

 ةدمع حرشاو ١4٠(« /4) يوونلل «ملسم حرشا»و ٠١١(« /5) يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ,(77 )٤/ قيقد نبال «ماكحألا

 ء(۷١١۱ /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و /١77(« /8) نقلملا

 رجح نبال «يرابلا حتف»و .(۲۹ /ا) يقارعلل «بيرثتلا حرط»و

 «يراسلا داشرإ»و 3٠١7(« /) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و 1۰ /9)

 لين»و ١75(. /7) يناعنصلل «مالسلا لبس»و .(۳۹ ⁄۸) ينالطسقلل

 .(35806 /5) يناكوشلل «راطوألا

 ه١٠١



 «نيتخألا نيب عمجلا ميرحت يف لثم اذه :خلإ «. . .اهتمعو

 ىرخألاو «[ا]ًركذ امهادحإ ردق ول نييثنأ لك نأ : كلذ يف ةدعاقلاو

 يأ ؛امهنيب عمجلا مرحيف «بسنلا نم اهحاكن هيلع مرح «ىشنأ
 زوجيف ءرهصلا نود : يأ ؛«بسنلا نم» :انلوقو «مراحملا تاوذ

 هنأ عم ءاهنبا ةجوز نيبو اهنيبو ءاهيبأ ةجوزو ةأرملا نيب عمجلا

 ميرحتلا اذه نأل ؛رخآلا حاكن هل لحي مل ءاركذ امهدحأ ردق ول

 :هلوق نع كلذ نم ءيش جرخي الو «بسنلا نم ال ءرهصلا نم

 :هلوقو .«اهتلاخو ةأرملا نيب الو ءاهتمعو ةأرملا نيب , عمجي ال»

 .[۲۳ :ءاسنلا] نيد دخلا حرم مريب اوعمجت ناول
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 َسِداَسلا ثيِرحلا

A3 هك للا لور لاق لات  
 .©0«جوئفلا هب الحسا اَم :اهب اوفوت نأ طورشلا قحا

 اوفوت نأ طورشلا قحأ نإ» :رماع نب ةبقع ثيدح يف هلوقو

 طورشلا :باب «طورشلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 :باتك يفو «هل ظفللاو «(561/) مقر « حاكنلا ةدقع دنع رهملا يف

 :باتك يف ملسمو «(5857) مقر «حاكنلا يف طورشلا :باب «حاكنلا

 )١514(. مقر «حاكنلا يف طورشلاب ءافولا :باب «حاكنلا

 ةضراع»و ۲٠۹(« /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و :«(08 )٥/ يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرش»و )٤/ ١١١(« يبطرقلل «مهفملا»و 4207 /5)

 مالعإلا»و ء(۳۳ )٤/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )9/ ۲١١(«

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ۱۸١(« /۸) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 «(۲۱۷ /9) رجح نبال «يرابلا حتف)و ١717١(20 /۳) راطعلا نبال

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )۲١/ ١5١(« ينيعلل «يراقلا ةدمغ»و

 ١76(. /۳) يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(77* /8)

۰۳۷ 



 عماوجلا [ثيداحألا] نم اذه :«جورفلا هب متللحتسا ام هب

 ليضفتلا لعفأ نأل ؛[اه]عيمج طورشلاب ءافولا بوجو :هيفف
 . لضفلا ةدايزب صتخا لضفملا نكلو «عيمجلا يف مكحلا مومع ديفي

 طورش نكلو ءاهب ءافولا بجي اهعيمج طورشلا نأ :اذه يفف

 .©«مهطورش ىلع نوملسملا» :درو دقو «هريغ نم بجوأ حاكنلا

 :درو دقو «هب ىفوي الف «مرحملا طرشلا : كلذ نم ىنثتسيو

 ةصق يف مدقت امكو ««ًالالح مرحو ءاّمارح لحأ [ان]طرش الإ»

 ناك نإو «لطاب وهف « هللا باتك يف سيل طرش نم ناك ام» :ةريرب

 . ثيدحلا “” «قثوأ هللا طرشو «قحأ هللا ءاضق «طرش ةئم

 ناك ءاوس ؛هللا باتك فلاخي مل يذلا طرشلاب ءافولا بجيو

 :ةحاابملا ىضارغألا نف اضزرغ وأ ةف زا الام

 ؛رايخلا هلف «هضرغ تافو ًالهاج ًالطاب اطرش طرتشا اذإو

 . لهجلاب رذعيو «طرشلا اذه ىلع الإ لخدي مل هنأل

 يف يب هللا لوسر نع ركذ ام :باب «ماكحألا :باتك يف يذمرتلا هجرخأ )١(

 :باتك يف دواد وبأو « هه فوع نب ورمع ثيدح نم (170؟) مقر حلصلا

 . و ةريره يبأ ثيدح نم (76095) مقر حلصلا يف :باب «ةيضقألا

 مقر ءالولا يف طورشلا :باب «طورشلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 ءالولا امنإ :باب «قتعلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو .(70779)

 )١5١5(. مقر «قتعأ نمل
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 عياّسلا ت ثيل

 نأ :- اَمُهْنَع هللا يضر  َرَمُع نب هللادبع ْنَع - ()
 .راغشلا ٍنَع ىت لكك هللا َلوُسَر

 «راغشلا نع ىهن هلت هللا لوسر نأ» :رمع نبا ثيدح يف هلوق

 .راغشلا رسفو

 سیلو «هتنبا هجوزي نأ ىلع هتنبا لجرلا جوزي نأ :راغشلاو

 هيبنتلا ا «ةاورلا ضعب ريسفت نم اذه «قادص امهنيب

 ؛اذه نم معأ ريسفتب ةاورلا ضعب هرسفو «ىلعألا ىلع ىندألاب

 قادص الو «هتيلوم هجوزي نأ ىلع هتيلوم لجرلا جوزي نأ :لاقف

 ؛يلاخلا :رغاشلاو «قادصلا نم لاخ هنأل ؛اًراغش يمسو

 . الخ : يأ ؛ناكملا رغش لاقي

 ؛اهعفر يأ ؛لوبيل هلجرب رغش اذإ بلكلاب هيبشت هنأل :ليقو

 . برقأ لوألاو «هتيلوم نع هدي عفر دحاو لك نأل

۳۹ 



 «عامجإلاب لطاب حاكن وهو ءراغشلا حاكن نع يهنلا :اذه يفف

 طق مالسإلا يف حبي ملو
 : ةريثك لسافم هيفو

 لاق ؛هب الإ حصي الف «حاكنلا يف بجاو قادصلا نأ :اهنم

 كد ولو «ةيآلا Y٤] : ءاسنلا]© نبع مُكلومأب ا وغ نأ# : ىلاعت

 تام وأ ءاهب لخد نإ «ةضوفملا هذهف ءِففنَي ملو «قادص ريغب

 اهلف «لوخدلا لبق اهقلط نإو «لثملا رهم اهل ضرف ءامهدحأ

 .ةعتملا

 . '”بهذملا نم روهشملا وهو «ةضوفملاك لثملا رهم اهلو

 . ةحيحصلا ىهو ‹«"حصي ال هنأ : ةيناثلا ةياورلاو

 هذه ىلع ناك اذإف ءاصوصخ حاكنلا ىفو ءامومع هيلع يلو

 لصحي امل ةاعارم ؛ ءعفك ريغب اهجوزي يلولا نأ نمؤي الف «لاحلا

 . حصي ال اذهو .«ىرخألا هتيلومب هجيوزت نم هل

 ءاهدعب امو (079 /۷) «ريبكلا حرشلا» ء(١١٠ /ا) «ينغملا» :عجار (1)

 ١15١(. /8) «فاصنإلا»

 5 قباسلا عجرملا )۲(



 اذهو «تاناويحلا سخأ يه يتلا بالكلاب هبشت هنأ :اهنمو

 .ةجوزملا تيضر ولو «حصي ال

 «قادص هيف طرش ول هنأ : «امهنيب قادص الو» :هلوق موهفمو

 . حصي الف «ةليح ليلق ريغ : يأ ؛حص

 «عامجإلاب مارح وهو «للحملا حاكن : ةمرحملا ةحكنألا نمو

 وأ «طرش ريغ نم ليلحتلا ىون ءاوسو ءطق مالسإلا يف حبي ملو

 ؛اثالث ناسنإلا ةقلطم جوزتي يذلا وهو «دقعلا سفن يف طرش

 لاا
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 ْنِع ىهن ل ىلا ذأ : هڪ ٍبِلاَط يبأ نب ّيِلَع ْنَع - )۳۰۱(

 ."ةيلْمَألا رُمُحلا مو ْنَعَو ءَربيَخ َّمْوَي ٍةعئملا حاكن

 حاكن نع ىهن لكك يبنلا نأ» : 4 يلع ثيدح يف هلوقو

 ةوزغ :باب «يزاغملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 : باب «حاكنلا : باتك يف ملسمو «رخأ عضاومو 1/9 مقر «ربيخ

 .هل ظفللاو )۱٤١۷(« مقر «ةعتملا حاكن

 EA)» /0( يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» : ثيدحلا حرش رداصم «*

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و 6١07(« /6) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

«(oro /%يوونلل «ملسم حرشاو )4 /0% يبطرقلل «مهفملا»و  

 مالعإلا»و ۳١(« /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و «(184 /9)

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١۹٠ /۸) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 2(5١ا/ /9) رجح نبال «يرابلا حتف»و ١۱۲۷٤١(« /۳) راطعلا نبال

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ,(1555 /۱۷) ينيعلل «يراقلا ةدمغ»و

 «راطوألا لين»و ١76(« /7) يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(47 /0)

 ش . (759 /5) يناكوشلل

٠١5" 



 .«ةيلهألا رمحلا موحل نعو «ربيخ موي ةعتملا

 «حتفلا موي مّرُخ مث ءًالالح مالسإلا لوأ يف ناك ةعتملا حاكن

 تضم اذإف «ةنيعم ةدم ىلإ ليلق قادصب ةأرملا جوزتي نأ وهو
 .قالط ىلإ جاتحي الو ءاهقراف «ةدملا

 َنهوناََف نهي ُمُعَتَمَحَسَأ امه : ىلاعت هلوقب دارملا نإ : ليقو

 دعب نم وب مُثديَصَأَت ايف ْمُكَيِلَع حاتج او ہیر ےک رھ روج

 ءاهيلع ايضارت يتلا ةدملا تمت اذإ :يأ ؛[؟4 :ءاسلا]€ ٍةَمصيِرَمْل

 . كلذ امهلف «ةدملا يف ةدايز ىلع ايضارتي نأ ادارأو

 عم نورفاسي اوناك مهنأل ؛رمألا لوأ يف هيلإ نيجاتحم اوناكو

 «ةيرق وأ دلب ىلإ اولصو اذإف ءءاسنلا ىلإ نوجاتحيو للي يبنلا

 .رهملل فخأ نوكيل ؛اًنقؤم اًجاوز اهيف اوجوزت

 موي مرح هنأ :حيرص حيحص ثيدح درو «ربيخ موي» :هلوقو

 مرح ملا عيبأ مث « مرح مت خيب ل ا
 «نيترم حيبأ ماكحألا نم اًئيش ملعأ ام :يعفاشلا مامإلا لاق

 .ةعتملا حاكن الإ نيترم مرحو

1 

 ضعب نم مهو اذه امنإو «ربيخ موي مرحي مل هنأ : حيحصلاو

 .ةيلهألا رمحلا ربيخ موي مرح يذلاو «ةاورلا

 15١19(. /7) «ةريمع ةيشاح» «(۲۳۲ /5) «ىلحملا حرش» :عجار (۱)

14۳ 



 دعب عجر هنكلو ‹ةرورضلا دنع كلذ لح ىري سابع نبا ناكو

 ءاًعيمج ةعتملا حاكنو ةيلهألا رمحلا ميرحت يلع ركذ املو «كلذ

 حيحصلا نكلو «ربيخ موي امهميرحت نأ نظو «ةاورلا ضعب مهو
 . حتفلا موي مرح هنأ

 يف كلذ يتأيو «سجر اهنأل ؛ةيلهألا رمحلا ميرحت : هيفو

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ ةمعطألا

¥ ¥ ¥ 



0 2 2 5 

0 © 

 سالا تْيِدحما

 و

forتاي كي 7 7 هداه  nا  

 حكنت ال» : لاق لكي هللا َلوُسَر نأ : يفض ةَرئره ىبأ نع - (۳۰۲)
 و ےس س عقر 2 58 0 و رو 2 ت ص

 :اولاق .«نذأتشت ىَّنَح ٌركبلا حكنت اَلَو َرَمأَتْست ىَّنَح میلا
 ربا س هد ا و 07 ار و 00 ا

 .2:تكست ْنأ» : لاق ؟اًهِنْذِإ فیکو !هللا َلوُسَر اَي

 هريغو بألا حكنُي ال :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « (۱)

 يف :باب «ليحلا :باتك ىفو )٤۸٤۳(« مقر ءاهاضرب الإ بيثلاو ركبلا

 : باب «حاكتلا : باتك يف ملسمو /كمك9 كىهكال) مقر «حاكتلا

 )١519(. مقر «توكسلاب ركبلاو «قطنلاب حاكنلا يف بيثلا ناذئتسا

 ةضراع»و ١184(« / يباطخلل «نئسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم ٭

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و .(؟7 /5) يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرشاو ١١5(. /5) يبطرقلل «مهفملا»و «(077 /:5)

 مالعإلا»و «(۳۷ )٤/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشالو »)°۲ /4)

 (ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 75١19(« /۸) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 2( /9)( رجح نبال «يرابلا حتفاو )7۹4 /۳( راطعلا نبال

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )۲١/ ١78(« ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 «راطوألا ليناو ١١8(« /۳) يناعنصلل «مالسلا لبس»و .(05 /۸)

 .(7567 )٦/ یناکوشلل
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 ىتح ميألا حكنت ال» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوق

 . خلإ 2. . .رمأتست

 .اهجوز اهئطوو «تجوزت دق يتلا يه : ميألا

 ءاهجوزي نأ اهيلول نذأتو ءرواشت : يأ ؛«رمأتست» :هلوقو

 نم هريغ الو اهوبأ كلذ نودب اهجوزي الو «نذإلاب قطنت نأ دب الو
 . ءايلوألا

 «تنذأ نإف :يأ ؛«نذأتست ىتح ركبلا حكنت الو» :هلوقو

 :لاق ؟اهنذإ فيكو !هللا لوسر اي :اولاق» ءجوزت مل ءالإو ءكاذف

 . «تکست نأ

 ءءايح دشأ ركبلا نأل ؛بيثلاو ركبلا نيب عراشلا قرفو

 «نذإلاب قطنت نأ دب الف ءاهؤايح لقو «لاجرلا تبرج دق بيثلاو
 .تكست نأ اهنذإو «نذأتستف ركبلا امأو «هريغ الو بألا اهربجي الو

 نأل ؛اهرابجإ بأللف «غولبلا نود :يأ ؛ةريغص تناك نإف

 ءرابجإلا يف هكراشي ال هريغو ءاهلامو اهسفن ىلع ةيالولا هل

 .وهك هّيصوو

 اهرابجإ بألل نأ :بهذملا نم روهشملاف «ةغلاب تناك نإو

 . اهلام نم ءيش لقأ عيب كلمي ال هنأ عم «"اضيأ

 )١( «فاصنإلا» ء(۳۸۷ /۷) «ريبكلا حرشلا» :عجار )۸/ 04(.
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 اذه مومعل ؛ةغلابلا ربجي ال هنأ ؛")ةيناثلا ةياورلا : حيحصلاو

 «جوزتلا ىلع اهرابجإ نم نكمي فيكف «سايقللو «ثيدحلا

 كلذ نأ عم ؟اهلام نم هوحنو كارأ دوع عيب ىلع اهرابجإ كلمي الو

 مدقي هنإف ءاوفك بألا نيعو ءاوفك تنيع ول اهنألو «عنملاب ىلوأ

 . بهذملا ىلع ىتح «تنيع يه يذلا

 دقو «تنيع يذلا مدقي هنأ يف عامجإلا مهضعب ىكح دقو

 درف هلك يبنلا تتأف ءاهاضر نودب اهوبأ اهجّوز ةأرما نأ» :درو

 .ركب يهو ."”(اهحاكن

 يتلا هتافصو همساب اهل لجرلا فيرعت نم اهناذئتسا يف دب الو

 . اهركذ ىلإ جاتحي

 اهتخأو اهتلاخو اهمأك ًالدع ةأرما رمأ وأ «يلولا اهنذأتسا نإو

 جوزلل تأيهت اذإو .نذإلاب ملعلا دوصقملا نأل ؛ ىفك ءاهنذأتست نأ

 . نذإ اذهف «هوحنو باضخب

 .قباسلا عجرملا )١(

 اهوبأ اهجوزي ركبلا يف :باب «حاكنلا :باتك يف دواد وبأ هجرخأ (۲)

 نم :باب «حاكنلا :باتك يف هجام نباو «(۲۰۹7) مقر اهرمأتسي الو

 :- امهنع هللا يضر سابع نبا نع (1875) مقر «ةهراك يهو هتنبا جوز

 ‹ةهراك يهو اهجوز اهابأ نأ تركذف .ي يبنلا تتأ اركب ةيراج نأ

 . ايب يبنلا اهريخف
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 ءاهلوق لوقلاف «لوخدلا لبق ناك نإف ؛اضرلا مدع تعدا نإو

 لاحلا رهاظ نأل ؛هلوق لوقلاف «جوزلل تأيهت دقو .هدعب ناك نإو

 . هعم

 عيمج يف طرش وهو «هنودب حصي ال حاكنلا يف طرش اضرلاو

 . قحب اهيلع ربجي يتلا الإ مهللا ؛دوقعلا

 : ةعبرأ حاكنلا طورشو

 .نيجوزلا نييعت :اهدحأ

 .امهاضر : يناثلا

 . ةداهشلا : ثلاثلا

 . يلولا : عبارلا

 .اطرش عناوملا نم نيجوزلا ولخ مهضعب دعو

 .اهريغ الو ءاهسفن ةأرملا جوزت الف «يلولا نم دب الو

 .اهتديس ءايلوأ اهؤايلوأف «ةمأ اهل ناك ولو

 اهقطن نم دب الو ءاهحاكنإ يف يلولل ةديسلا نذإ طرتشيو

 ةأرملا كلمت الو ءاهيلع سيل حاكنلا نأل ؛ اركب تناك ولو «نذإلاب

 .اهسفن جيوزت يف ليكوتلا

 «ثاريملا يف بيترتلا ىلع بسنلا ةبصع يف حاكنلا يف ةيالولاو

 ىلع الع نإو دجلا مدقيو «ةونبلا ىلع ةمدقم اذه يف ةوبألا نأ الإ
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 . مكاحلا ىلإ ةيالولا تلقتنا «دحأ ةبصعلا نم دجوي مل نإو «نبالا

 .لوبقلاو «باجيإلاو «عناوملا نم نايلاخلا ناجوزلا : هناكرأو

 ةداعو «ملع بلاط وأ ءاّملاع امهنيب دقاعلا نوك طرتشي الو

 ملاعلا نأل ؛ةحلصم هيف ملاع الإ هدقعي ال هنأ يف مويلا سانلا

 مدع يفو «لصفتسيو لأسيف ءاهريغو عناوملاب هريغ نم فرعأ

 . عناوملاو تابجاولا نولهجي ماوعلا نأل ؛رطخ كلذ لامعتسا
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 ري

 ٍتَءاَج :ْتَلاَق « اَهْنَع هللا يضر - ةشئاع ْنَع - (۳)

 ةعاّمر َدْنِع تنك :ْتَلاَقَق في بلا ىَلِإ ّيِظَرَقلا َةَعاَمِ أر
 نب خلا هك دع تجوز ءيقَالط تب «يِنََلَطَت « يظرقلا

 :َلاَقَو ل هللا لوس ر مست «بوَللا ٍةَبْدُه لم ُهَعَم اَمَنِإَو «ِريَِرلا

 يسع يقوذت ىح آل !؟ةَعاَمر ىلإ يِمجْرَت نأ َنيِد يرث
 ٍديعَس نب ُدِلاَخَو دنع ركب وأو :ْتَلاَف .«ِكَتَلْيَسُع َقوُذَيَو

 2 2 2 ٍهِذَه ْعَمْسَت الآ اركب اأ اي :ىداتق هَل َنَذْؤُي نأ ظني بابلاب

 . !؟ذلي "هللا ٍلوُسَر َدْنِع هب ُرَهْجَت امو

 ةداهش :باب «تاداهشلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 «حاكنلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو .(55917) مقر «يبتخملا

 مقر ءاهأطيو «هريغ اًجوز حكنت ىتح اهقلطمل اًثالث ةقلطملا لحت ال : باب
((. 

 ٤۳١(« /0) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبطرقلل «مهفملا»و ء(١٠٠ )٤/ ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 مم١١



 ىلإ يظرقلا ةعافر ةأرما تءاج» : ةشئاع ثيدح يف هلوق

 ‹يظرقلا ةعافر دنع تنك !هللا لوسر اي :تلاقف يب يبنلا

 :ْتَبلاو ءاّثالث ينقلط : يأ ؛خلإ 2١ . .يقالط تبف «ينقلطف

 . عطقلا

 .نئابو «يعجر :ناعون قالطلاو

 : ماسقأ ةعبرأ نئابلا قالطلاف

 نيبت قالطلاب ملكتي نيح نمف ؛لوخدلا لبق قالطلا :اهدحأ

 . كلت اهتعاس نم جوزتت نأ زوجيف ءاهيلع هل ةدع الو «هنم

 مل ولو «هنم نيبت اهنإف ءضوع ىلع قالطلا ناك اذإ : يناثلا
 . علخلا ىضتقم فلاخل «ةعجر هيف ناك ول هنأل ؛ةدحاو الإ قلطي

 .اتئاب عقي هنإف «دساف حاكن يف قلط اذإ : ثلاثلا

 اهيلع ناك نإ - اهتدع يف ولو  اهيلع دقعلا هل ةثالثلا هذه يفو

 .هريغ جوز اهحكني نأ كلذ يف [ط]رتشي الو «هل ةدعلا نأل ؛ةدع

 (ماكحألا ةدمع حرش»و «(۲ )٠١/ يوونلل «ملسم حرش»و = 0/۲۳١(«

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۳۹ )٤/ قيقد نبال

 حرط»و «(۱۲۸۳ /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(۳۲ /۸)

 «(515 /9) رجح نبال «يرابلا حتف»و .«(15 /۷) يقارعلل «بيرثتلا

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ء(95١ /۱۳) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 «راطوألا لين»و 20١77 /) يناعنصلل «مالسلا لبس»و )۸/ ١15(«.

 .(5 5 /1) يناكوشلل

٠١6١ 



 مسقلا اذه يفو «هنم نيبت اهنإف «ثالثلا لمكتسا اذإ : عبارلا

 اذه يف دارملا وه مسقلا اذهو «هریغ اًجوز حكنت ىتح هل لحت ال

 . ثيدحلا

 .ةدعلا نم تجرخو ءاّيعجر قالطلا ناك اذإ نيبتو

 .ةدحاو ةلمج ثالثلا عاقيإ مرحيو

 مل ام «هيف عماج دق رهط يفو «ضيحلا يف قالطلا مرحيو

 .ًالماح نكت

 حتفب - «ريبزلا نب نمحرلا دبع هدعب تجوزتف» :اهلوقو
 هنأ : يأ ؛«بوتثلا ةبده لثم هعم امنإو» ءراصنألا نم  يازلا

 .ءطولا عيطتسي ال

 ءاسنلا ملكت برغتسيو «هنم ايحتسي [ا]م الك اذه ناك املو
 !؟ةعافر ىلإ يعجرت نأ نيديرتأ :لاقو لك هللا لوسر مسبت» «هب

 ىتح نيلحت ال كنإ : يأ ؛ خلإ«. . . هتليسع يقوذت ىتح ال

 اًجْوَد َمكَستَقَح# : هلوقب دارملا ناكف «يناثلا جوزلا كأطيو «يجوزت

 .اهأطيو ءاهيلع دقعي ئا ]° :ةرقبلا]€ ةر

 نأ رظتني بابلاب ديعس نب دلاخو «هدنع ركب وبأو» :اهلوق
 دنع هب رهجت ام هذه ىلإ عمست الأ !ركب ابأ اي :ىدانف هل نذؤي

 نم دوصقملا لصحي هنأل ؟اهاهنت الأ : يأ ؛«!؟ِِلك هللا لوسر

 . حيرصتلا اذه نودب ءاتفتسالا
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 : ةديدع دئاوف ثيدحلا اذه يفف

 هريغ حاكن دعب الإ اهقلطمل لحت ال اًنالث ةقلطملا نأ :اهنم

 .هل تحيبأ «دعب اهقلط نإ مث «هئطوو

 اذإ اهنم ايحتسي يتلا ءايشألاب حيرصتلاب سأب ال هنأ :اهنمو

 .هوحنو ءاتفتساك ؛ كلذ ىلإ جيتحا

 هنم بجعي امم بجعي رشب هنأو هولي هقلخ نسح :اهنمو

 . ملعأ هللاو . رشبلا

o۳ 



 جوت اذإ نسل | َّنِم :َلاَق هه ِكِلاَم ِنْب ِسَنَأ ْنَع -(۳۰)

 اًمَّدنِع ماقأ بتلا م جور اَذَِو َمَسَقَو ءاعبَس اًمَدنِع ماقا رکيا

 e اال ٠

 ىلإ ُهَعَقَر امنا أ نإ :[ُتْلَق] ‹«تئش و :ةَبالق وبأ لاق

 . لب عملا

 جيوزت :باب «حاكنلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 يف ملسمو «هل ظفللاو «(541)و .(5415) مقر «بيثلا ىلع ركبلا

 اهدنع جوزلا ةماقإ نم بيثلاو ركبلا هقحتست ام ردق : باب «عاضرلا : باتك

 )١511١(. مقر «فافزلا بقع

 ةضراع»و .(؟5١5 /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم «

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و «(۷۷ /5) يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرش»و ۲٠٤(« /:5) يبطرقلل «مهفملا»و )5/ 56١(«.

 مالعإلا»و )٤/ 5١(«: قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و «(50 )٠١/

 (ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(7 47 /۸) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 = 2235١54 /9) رجح نبال «يرابلا حتف»و ۱۲۹١(« /۳) راطعلا نبال
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 بيثلا ىلع «ركبلا جوزت اذإ ةنسلا نم» : سنأ ثيدح يف هلوق

 . خلإ 2. . .اًعبس اهدنع ماقأ»

 ؛ناسنإلا كلمي اميف تاجوزلا نيب لدعلا ةيعورشم :هيف

 .هكلمي ال ام نود «بجاو اذهو «كلذ وحنو «مسقلاو «ةقفنلاك

 ناك اذهلو «هيعاودو ءطولاك ؛ةبحملا هببس يذلا ءيشلا وهو

 اميف يمسق اذه مهللا» :لوقيو ءهجاوزأ نيب لدعي هللا لوسر

 .©0(كلمأ الو كلمت اميف ينملت الف «كلمأ

 [اه]دنع ماقأ «بيثلا ىلع ركبلا جوزت اذإ» هنأ :لدعلا نمو

 نيمطتل ؛كلذ ىلإ ةيعاد ةجاحلا نأل :يأ ؛«مسق مث ءاّعبس

 .اهنع لجخلا باهذإو ءاهسينأتو ءاهرطاخ

 كلذ ىلإ اهتجاح نأل ؛ «اثالث اهدنع ماقأ «بيثلا جوزت اذإو»

 ؛كلذ ىلع تنرمتو «لاجرلا تبرج دق اهنأل ؛ركبلا نم لقأ

 عبسيو «اًعبس اهدنع ماقأ «تبحأ نإف ؛اهريخيو «ركبلا فالخب

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و .«(۲۰۰ /۲۰) ينيعلل «يراقلا ةدمعاو =

 «راطوألا لين»و ١١١(« /7) يناعنصلل «مالسلا لبس»و )۸/ ٠١١(.

 . (59”7 /5) يناكوشلل

 مقر «ءاسنلا نيب مسقلا يف :باب «حاكنلا :باتك يف دواد وبأ هجرخأ )١(

 نيب ةيوستلا يف ءاج ام :ٍباب «حاكنلا :باتك يف يذمرتلاو «(7515)

 )١١5٠0(. مقر «رئارضلا

\* 60 



 ءاثالث تبحأ نإو ءاهميدقتب ثالثلا طقستو «تاجوزلا يقابل

 ةملس مأ هلك هللا لوسر جوزت امل اذهلو ءاهل ةصلاخ ثالثلاف

 ينعي ؛«كلهأ ىلع ناوه كب سيل هنإ» :لاق « اهنع هللا يضر -

 نإو «كل تعّبس «ٍتئش نإف» يلع ةصيخر تسل يأ ؛ِلك هسفن

 . "ه6 لاق امك وأ ««يجاوزأل تعّبس «كل تعّبس

 ‹تئش ولو» :سنأ نع يوارلا :يأ ؛«ةبالق وبأ لاق» : هلوقو

 ؛هعفر يف كشأ ال ينإ : يأ ؛ يب يبنلا ىلإ هعفر اًسنأ نإ : تلقل

 :هلوقك ؛عوفرم ثيدحلاف «ةنسلا نم :يباحصلا لاق اذإ هنأل

 ىلع ةمألا تقفتاو «ثيدحلا اذه عفر يف كش الف ءانيهنو ءانرمأ

 ءةنملاو دمحلا هللو ءاذه اننامز ىلإو ةباحصلا تقو نم هب لمعلا

 . ةمصعلاو قيفوتلا هبو

 نم بيثلاو ركبلا هقحتست ام ردق :باب «عاضرلا :باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 هك ١٠١



 « اًمهنع هللا يضر - سابع ٍنْبأ نع - (۰)

 :َلاَق ُهَّلْهَأ ىتاي ْنَأ َداَرَأ ل ْمُمَدَحَ نأ ول : رشا لوس
 يباب

 ُهَنِإَف ءاتتقَرر ام َناَطْيَشلا پنجو ءَناَطْيشلا بنج مُلا شا رشا
 ا

 . ٠“ «اّدبَأ ْناَطْيَّشلا ُهَرْضَي ؛ ] ءَكِلَّذ يف ٌدَلَو امه ْرَدَقُي نإ

 وَ

 يتأي نأ دارأ اذإ مكدحأ نأ ول» :سابع نبا ثيدح يف هلوق
 بدأتلا لقاعلل يغبني يتلا ةيعرشلا بادألا نم اذه : خلإ «. . . هلهأ

 ةيمستلا :باب «حاكنلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 يف ملسمو ءرخأ عضاومو )١5١(« مقر «عاقولا دنعو ؟لاح لك ىلع

 )١575(. مقر «عامجلا دنع هلوقي نأ بحتسي ام :باب «حاكنلا : باتك

 5١١(2 /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 .(6 )٠١/ يوونلل «ملسم حرش»و ٠١١۹(« /5) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(١٤ )٤/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشا»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ۲١۸(. /۸) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و .(۲۲۸ /9) رجح نبال «يرابلا حتف»و )/ ١596(.

 لبس»و 59(«2 /۸) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و .(551 /۲) ينيعلل

 ۳٤٤(. /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و ١57(« /۳) يناعنصلل «مالسلا

 ها/ ١٠٠١



 بيدألا وه اهب بدأتملاو «ةرخآلاو ايندلا حالص كلذ يف نإف ؛اهب

 ىنعملا اذه يف اًباتك هللا همحر  حلفم نبا مامإلا فنصو

 تبلقنا «بادآلا هذهب ناسنإلا بدأت نإف ««ةيعرشلا بادآلا» : هامس

 امهدحأو ؛دحاولا لعفلا نالعفي نيلجرلا ىرتو «تادابع هتاداع

 رخآلاو «هبدأت لامكو «هتين نسحل ؛ ليزجلا رجألا هلعف ىلع رجؤي

 . هيلع رجؤي الف «ةداعلا هجو ىلع لعفلا كلذ لعفي

 هلهأو هسفن ىلع اهقفني يتلا تاقفنلا ناسنإلا بستحا اذإف

 هل لصح «هبراقأ ىلإ ناسحإلاو « هللا رمأ لاثتما كلذب ىونو «هلايعو

 هللا ىلإ برقتلا دصقو ءهسفن ةوهش لعف اذإ هنإ ىتحو « ميظع رجأ
 ىلع ةناعتسالا همونو هبرشو هلكأب دصق اذإف ءرجأ كلذب هلف

 «جوزت اذإو ءرجأ كلذب هلف «ةمعنلا هذه ىلع هركشو «هللا ةعاط

 ريثكتو «ةحلاصلا ةيرذلا بلطو «هتجوزو هسفن فافعإ كلذب دصقو

 .رجأ هل ناك «لسنلا

 سانلا نم ىمالس لك ىلع حبصی» : لَو هللا لوسر لاق اذهلو

 ناسنإلا ءاضعأو «سمشلا هيلع علطت موي لك :يأ ؛“(ةقدص

 عاتم لمح نم لضف :باب ءريسلاو داهجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(
 هوحنو باكرلاب ذخأ نم :باب ء(۲۸۹۱) مقر ءرفسلا يف هبحاص
 ىلع عقي ةقدصلا مسا نأ نايب :باب «ةاكزلا :باتك يف ملسمو «(۲۹۸۹)

 )٠١١9(. مقر فورعملا نم عون لك

 م٠١4



 «ةمعنلا هذهل اًركش ؛ةقدص اهنم لصفم لكل هيلعف «ةميلس

 ءًالصفم نيتسو ةئم ثالث تغلبف ءناسنإلا لصافم تيصحأو

 «ةباحصلا كلذ برغتساف «موي لك تاقدص اهددعب هيلع بجيف

 «ةقدص ةليلهت لكب مكل نإ) :لاقف ءريخلا هوجو دعف ءاهورثاكتو

 «ةقدص فورعملاب رمأو «ةقدص ةريبكت لكو «ةقدص ةديمحت لكو

 ىلع هلمحت كاخأ ىقلتو» :لاق نأ ىلإ «ةقدص ركنملا نع يهنو

 اريثك دعف كلذ ىلع هنيعت : يأ ؛«ةقدص هعاتم هل لمحت وأ «هتباد

 : يأ ؛“(ةقدص مكدحأ عضُب يفو» :لاق نأ ىلإ ريخلا هوجو نم

 «كلذ نم ةباحصلا بجعتف «ةقدص يهف «هلهأ عماج اذإ هنأ

 :لاق ؟رجأ هل نوكيو «هتوهش اندحأ يتأيأ !هللا لوسر اي» :اولاقو

 :لاق «معن :اولاق ؟رزو هيلع ناكأ «مارح يف اهعضو ول متيأرأ

 . "ل لاق امك وأ ءارجأ هل ناك «لالح يف اهعضو اذإ كلذكف

 «هتامدقم دنع وأ ءهلْيَبَق امإ ؛عامجلا دنع ةيلوقلا بادآلا نمو

 ناطيشلا بنجو «ناطيشلا انبنج مهللا هللا مساب» :لوقي نأ

 عاتم لمح نم لضف :باب «ريسلاو داهجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 هوحنو باكرلاب ذخأ نم :باب ء(۲۸۹۱) مقر «رفسلا يف هبحاص

 ىلع عقي ةقدصلا مسا نأ نايب :باب «ةاكزلا :باتك يف ملسمو «(۸۹0

 )٠٠١9(. مقر «فورعملا نم عون لك

 لك ىلع عقي ةقدصلا مسا نأ نايب :باب «ةاكزلا :باتك يف ملسم هجرخأ (؟)

 )٠٠١١(. مقر «فورعملا نم عون

٠48 



 نع ناطيشلل درط اذه يفف «لالحلا ءطولا :يأ ؛«انتقزر ام

 هبارشو هماعط يف ناسنإلا كراشي ناطيشلا نإف ؛ءطولا يف هتكراشم

 :ىلاعت لاق اذهلو «كلذ ىلع هللا مسا ركذي مل اذإ هحاكنو

 [هللا] مسا ركذ اذإف «[14 :ءارسإلا]€ روداو لوما يف ره راسو

 مسا ةكرب ىلإ رظناف هل ناطيشلا ةكراشم نم اًعنام ناك «كلذ ىلع

 . ىلاعت هللا

 . ناطيشلا مهبنجي نأ هتجوزلو هل ءاعدلا : هيفو

 كلذ يف :يأ ؛«كلذ يف دلو امهنيب ردقي نإ هنإف» : لاق مث

 هنإف ؛ءاعدلا اذه ةكربب :يأ ؛«ادبأ ناطيشلا هرضي مل» ءءطولا

 . ناطيشلا نم هتياقول ببس
 ضعب يف دري ام اريثك هنأ يهو ؛اهل هبنتلا يغبني ةدعاق انهاهو

 لعف نمو «رانلا يف دولخلا قحتسا ءاذك لعف نم نأ :صوصنلا

 كلذو «هل فلاخم هنأ نظي صوصنلا نم هريغ نأ عم ءاذك هلف ءاذك
 مُواَرَجَه ادعم اشموم ٌلُسُقَي نموا : لتقلا يف هلوقك رور ص ری

 رانلا يف دلخي ال» هنأ :درو هنأ عم «[97 :ءاسنلا]# ايف اًدِلدَحَحمَنَهَج

 نم هوحنو ««ناميإ نم لدرخ نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نم
 .[ا]ضقانت امهنيب نأ ناظلا نظيف ءصوصنلا

 لمأت نمو «صوصنلا هذه لثم يف ءاملعلا لاوقأ تفلتخا دقو

 ‹«صوصنلا هذه نم هيلع دري ام اهيلع لزنو ءاهفرعو «ةدعاقلا هذه

 .اضعب اهضعب قدصي ةقفاوتم اهنأ ملع

 ا|ءلكو



 اًبابسأ ءيش لكل لعج عراشلا نأ ملعي نأ :يه ةدعاقلاو

 ببسملا دجو «عناوملا تفتناو «بابسألا تدجو نإف ؛ عناومو

 «تدجو وأ «بابسألا دجوت مل نإو «لعفلا كلذ ىلع بتر يذلا

 لاق اذإف «عقي مل «لعفلا كلذ عوقو نم عنمت عناوم اهعم دجوو

 دوجول ببس لعفلا كلذ نأ ملع ءاذك هلف ءاذك لعف نم :ىلاعت

 لعف نم :لاق اذإو «هعوقو نم عنمي عنام دجوي مل نإ هيلع بتر ام

 ببس هنأل ؛هيلع بتر ام قحتسا «هلعف نم نأ ملع ءاذك هيلعف ءاذك

 . عنام كلذ نم عنمي مل ام هيلع بتر امل بجوم

Eر  

 هۇارجف ادعم اَنِمّؤُم ٌلُسَُي نَمَو # : ىلاعت هلوقف

 ببس نمؤملا رق نأ :هنم ملعي ۳ :ءاسنلا]# اف ادل منهج

 نم هل عنام وهف ءهلصأ هعم نمف «ناميإلا :رانلا يف دولخلا نم

 اهيف دولخلا

 رانلا يف دولخلا بابسأ نم تلعج يتلا صوصنلا ةيقب هلثمو

 اذه نإف ؛ثيدحلا اذه يف ام : كلذ نمو «عنام كلذ نم عنمي ملام

 بجوم دجوي مل ام ناطيشلا ةرضم نم دلولا ةمالسل ببس ءاعدلا

 ءهل دلوي مث «ءاعدلا اذه لوقي نم سانلا نم دجوي هنإف «كلذل

 ريثك اذهو «كلذ ضراع ام ببسب ناطيشلا نم دلولا ملسي الو

 .ادج

۱۰۱ 



 كلذب نأل ؛ ضقانتلا نم ملس «ةدعاقلا هذه ناسنإلا ظفح اذإو

 ظ .©”هالسإلا خيش هدافأ امك ؛ صوصنلا عمتجت

 اورّمك ءاضعب اوكرتو «صوصنلا ضعبب جراوخلا ذخأ املو

 يتلا صوصنلا اودرو «رانلا يف مهديلختب اولاقو «نينمؤملا ةاصع

 نم لدرخ ةبح لاقثم هبلق يف نم رانلا يف دلخي ال هنأب تحرص
 نان
 ع

¥ # # 
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 مکا :َلاق وللا نوش أ رياح نب قط نع -

 : لاق ؟وْمَحْلا تْيَأرفأ

 ° سار لَو

 ْتْعِمَسَو :َلاَق ءٍبَهَو ٍنْبا نع ءِرِهاّطلا يبأ ْنَع مِ م

aبراقأ ْنِم ُهَهَبْشَأ اَمَو «جْوّرلا وخآ :ُوْمَحْلا لوقت  

 . وختو علا نبا ؛ جورا

 نولخي ال :باب «حاكنلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 ملسمو )٤4۳٤(« مقر «ةبيغُملا ىلع لوخدلاو «مرحم وذ الإ ةأرماب لجر

 مقر ءاهيلع لوخدلاو ةيبنجألاب ةولخلا ميرحت :باب «مالسلا :باتك يف

(۷۲). 

 لوخدلاو ةيبنجألاب ةولخلا ميرحت :باب «مالسلا : باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 .(۲۱۷۲) مقر ءاهيلع

 6١(« /ا) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم »

 )١5/ ٠١۳(« يوونلل «ملسم حرش»و ٠٠١(. /5) يبطرقلل «مهفملا» و

 = «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ٤٤(« /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

۳ 



 ىلع لوخدلاو مكايإ» :رماع نب ةبقع ثيدح يف هلوق
 .خلإ 2. . .ءاسنلا

 ؛مراحملا ريغ :يأ ؛بناجألا ءاسنلاب ولخلا نم ريذحتلا : هيف

 ناطيشلا ناك الإ هل لحت ال ةأرماب لجر الخ امو «ةنتف مظعأ هنإف

 وأ ءاسن اهعم ناك نإف ءهباحصأ نود هلالضإ ىلوتو ءامهثلا

 هلأسف» : لاق اذهلو «يبنجأ لكل ماع اذهو ءروذحملا لاز «مرحم

 ؛«توملا ومحلا :لاق ؟ومحلا تيأرفأ !هللا لوسر اي :لاقف لجر

 وهف «ةأرملا ىلع هلوخد ركنتسي ال هنأل ؛هريغ نم دشأ هنأ :يأ

 .[ه]ريغ نم ارطخ مظعأ

 نم ههبشأ امو جوزلا وخأ ومحلا» :لاقف كلذ ثيللا رسفو

 ؛مراحملا ريغ جوزلا ةبارق : يأ ؛هوحنو معلا نم «جوزلا براقأ

 .اقلطم ةأرملاب يبنجألا ولخ مرحيف «هنباو هيبأك

OO O 

 حتف»و ء(۳۹ /۷) يقارعلل «بيرثتلا حرط»و ١779(« /۳) راطعلا نبال =

 «(۲۱۳ )7١/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ۳۳١(« /9) رجح نبال «يرابلا

 يناكوشلل «راطوألا لين»و ١٠١(« /۸) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و

1/0(. 
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 (قادصلا باب) : هلوق

 ”اهدمو ةةلكنلا امر قادنملا: اهدم4 ةت ءافيشأب ىويشو

 .رهملا :اهنمو «ةضيرفلا

 ضوعلا هنأب مهضعب هّدحو «حاكنلا يف عفدي يذلا ضوعلا وهو

 ةعفنم وأ «لام نيع نوكي نأ حصي هنإف ؛حصأ لوألاو «يلاملا

 ىسوم نع ىلاعت هللا هركذ ام : ةيويندلا ةعفنملا قادص نمو

 نل : اتع ىلاعت لاق هتم خربت وهف رشعلا عمت ا

 نإ ججج ىم قَرَأَ نأ ع نيسم یت ىدخإ كیا نأ در

 . ةيآلا ۷ سلا كرن نقاط تم كدت
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 قتعأ هلي هللا لوسر نأ : هذ كلام نب سنأ ْنَع - (۳۰۷)

 ."اًهَقاَدَص اَهَقْبِع َلَعَجَو ةَيفَص

 قتعأ» :سنأ ثيدح يف هلوقب هركذ ام :ةعفنملا قادصإ نمو

 . خلإ 2. . . ةيفص هلك هللا لوسر

 نإف ؛ربيخ ايابس نم تناكو «دوهيلا كلم تنب :هذه ةيفص

 .ىبسلا درجمب ءاقرأ نونوكي نايبصلاو ءاسنلا

 ةوزغ :باب «يزاغملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت #* )١(

 : باب «حاكنلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو «(79474) مقر «ريبخ

 )٠١١١(. مقر ءاهجوزتي مث ةمأ هقاتعإ ةليضف

 09٠(. /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم »

 ۲۲١(« /9) يوونلل «ملسم حرش»و «(۱۳۷ )٤/ يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )٤/ ٤١(« قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ۲۷١(. /۸) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و «(۱۲۹ /9) رجح نبال «يرابلا حتف»و )۳/ ١7٠١(.

 لبس»و «(۱۷ /8) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و .(۲۳۸ /۱۷) ينيعلل

 ۲۹٩(. /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و ١417(« /7) يناعنصلل «مالسلا

۱۰۹٦ 



 تعقوو «ءاش ام منغملا نم يفطصي نأ هل ةي هللا لوسر ناكو

 لب هللا لوسرل تركذف «يبلكلا ةفيلخ نب ةيخد مهس يف ةيفص
 نأ هل ناكو ءاهلدب ةيراج هضوعو «هنم اهذخأف «هل تحدُمو

 اهافطصاف «مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ هنأل ؛ضوع الب اهذخأي
 ىلإ عجر نيح هقيرط يف اهب ىنبو «ةيفص اهمساو هوك هللا لوسر

 . ةنيدملا

 مأ ءاهارست له رمألا لوأ يف ةباحصلا ىلع لكشأ املو

 ؛اًدغ انرس اذإ اورظنا :اولاق ؟نينمؤملا تاهمأ نم اهلعجو اهجوزت

 «نينمؤملا تاهمأ نم يهف «باجحلا اهنود ىخرأو ءاهرتس نإف

 هنأ اوملع ءاهرتس دق هوأر املف ءاهاّرست ةمأ يهف ءاهرتسي مل نإو

 .اهجوزت

 «نمسلاو طقألا عم رمتلا وهو ءسْيَحب اهحاكن ىلع ٌمَلْوَأَو

 .دشقلاب ىمسملا وهو ءاقيقد طقألا هب لعجي وأ

 نسحو «تملسأو ءاّديدش اًبح ي هللا لوسر اهبحاآأ]و
 . هفاكتعا يف هروزت تءاج نيح اهتصق تمدقت يتلا يهو ءاهمالسإ

 :دئاوف ةدع ثيدحلا اذه يفف

 امك ةيويند وأ ةينيد ةعفنم قادصلا نوكي نأ زوجي هنأ :اهنم

 ف اعلا لا حالا وم دولا ي هنزل الات نك
 . ةدابع هسفن يف وه لب

a: 



 قتعي نأ صوصخلاب ةلأسملا هذه يف زوجي هنأ :اهنمو

 هنأل ؛اهاضر طرتشي ال اذه يفو ءاهقادص اهقتع لعجيو «هتمأ

 ىقبأو «قتعلاب عفانملا ةيقب هكلم نع جرخأو ءاهلك اهعفانمل كلام

 . عضبلا ةعفنم

 امأو «لوبقلاو باجيإلا لاحلا هذه يف طرتشي ال هنأ :اهنمو

 نأ يفكيف ءامهنم دب ال حاكنلا يف نانكر امهف «لاحلا هذه ريغ يف

 . كقادص كقتع تلعجو «كتقتعأ :اذه يف لوقي

 الف ءدقعلا يفرط ناسنإلا ىلوت اذإ :ةلأسملا هذه لثمو

 دارأو ءاهيلو وه مع ةنبا هل ناك اذإف «لوبقلاو باجيإلا هيف طرتشي

 تجوز ينأ ادهشا :لاقو «نيدهاش رضحأ «تيضرو ءاهجوزتي نأ

 . ةنالف يسفن

 هل لبقي نأ هلكوو «ناسنإ هتيلوم وأ هتنبا بطخ ول :هلثمو

 . ةنالف تالف جّوز هنأ دهشي نأ يفكيف «حاكنلا

 .دقعلا يفرط دحاو ناسنإ ىلوتي نأ سأب ال هنأ : اهنمو

 . حاكنلا يف قادصلا نم دب ال هنأ :اهنمو



 :َلاَقَف ٌةَجاَح اهب اهي كَ نبل اهيو اولا وسر ا : ّلِجَر
4 
 2 قل

 ءاذَه يِراَِٳ الإ يِدنِع ء ام :َلاَقَف ««؟اًهَفِدّصت ٍءْيش نم َكَدْنِع لَه»

 كَل َراَزإ الو َتْسْلَج ءاَهَتْيطْعَأ ْنِإ َكّراَرِإ» : ل هللا ُلوُسَر َلاَقَ

 نم اًمتاَخ ولو نسِمَتْلا» :َلاَق ءٌدِجَأ ام :َلاَق « ايش ْسِمَتْلاَف

 اَهَكَنْجَوَر» :هك هللا ُلوُسَر لاق انيس دج ملف ٠ سَم هديِدَح

 .©0«نآوقلا نم َكَعَم ام

 ةلاكو :باب «ةلاكولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 يف ملسمو ءرخأ عضاومو )5١485(« مقر «حاكنلا يف مامإلا ةأرملا

 «ديدح متاخو «نآرق ميلعت هنوك زاوجو «قادصلا :باب «حاكنلا : باتك

 )١570(. مقر

 ء(١٠۲ /9) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم «

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(5401/ /4) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 = مهفملا»و «(01/8 )٤/ ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )5/ ۴١(.
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 هتءاج ڀڳ هللا لوسر نأ» : 4 دعس نب لهس ثيدح يف هلوق

 .خلإ 2١ . . كل يسفن تبهو ينإ !هللا لوسر اي : تلاقف ةأرما

 ءرهم نودب جوزتي نأ هل زوجي هنأ ؛ِِلكك هصئاصخ نم هذه

 نأ یَا دا دارآ ن ّيّبلِل اسف تبه نإ ةَْؤُم ع : ىلاعت لاق

 اذإف «[۰ : بازحألا]# َنيِنِمْؤُمْلَ نود نم تكلا صل ةَصلاَح اسکنتس

 ءاش نإو ءاهجوزتو اهلبق ءاش نإ «رايخلاب وهف «هل اهسفن تبهو

 رظنلا صخش «كل يسفن تبهو :ةأرملا هذه هل تلاق املف ءاهدر

 «تكس اذهلف «لجختف اهدري نأ هركو ءاهب بغري ملف «هبّوصو اهب

 ىلإ اهتجاح ىأر هنأل ؛اهيف بغري ةباحصلا دحأ لعل ؛ةمئاق اهكرتو

 لاقف» ءاهب بغري مل هنأو «هدارم اومهف ةباحصلا نأكف «جاوزلا

 له :لاقف «ةجاح اهب كل نكي مل نإ اهينجوز !هللا لوسر اي :لجر
 :لاقف» «قادصب الإ زوجي ال هنإف :يأ ؛«اهقدصت ءيش كدنع

 . ءادر الو ىتح اًئيش دجي ال هنأ : يأ ؛«يرازإ الإ يدنع ام

 ةدمع حرشاو 7١١(« /9) يوونلل «ملسم حرشاو )١77/5(«. يبطرقلل =

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )٤/ ١717(2 قيقد نبال «ماكحألا

 ء(۲١١١٠ /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(7587 /4) نقلملا

 نبال «يرابلا حتف»و «(۲۷۸۷ :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

 داشرإ»و ١5٠(«. /١؟) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ١1١(. /4) رجح

 ١١5(« /7) يناعنصلل «مالسلا لبس»و ٥١(. /8) ينالطسقلل «يراسلا

 . (۲۷ /”) يناكوشلل «راطوألا لين»و

1۷۹ 



 .لزنأف ةرسلا نم لعجي [ام] : وه رازإلاو

 . خلإ 2١ . .اهتيطعأ نإ كرازإ» :هلوقو

 اهقادص عيمج كلمت ةأرملا نأ :هنم ذخؤي :ءاملعلا ضعب لاق

 .هذخأ كلمت اهنأ هربخأ هنأل ؛دقعلا نيح نم

 .«ديدح نم اًمتاخ ولو سمتلا» : هلوقو

 :لاق ءدجي مل املف «ءيش لقأب قادصلا “ىزجي هنأ :هيف

 : تاياورلا ضعب يفو «معن :لاق ««؟نآرقلا نم ءيش كعم له»

 :لاقف «نارمع لآو ةرقبلا ةروس :اهضعب يفو ءاذكو اذك ةروس

 اذه اهملعت نأ اهقادص نإ :يأ ؛«نآرقلا نم كعم امب اهكتجوز»

 .نآرقلا نم فرعت يذلا

 : ةريثك دئاوف هيفف

 . هيب يبنلل ةصيصخلا هذه : اهنم

 ولو - هل اهسفن تبهو اذإ ةأرملا ىلع ةضاضغ ال هنأ :اهنمو

 نوكت نأ ةأرملل بتارملا ىلعأو رخفلا مظعأ نإف ؛- اهلبقي مل

 ءاهقارف ديري هنأ تأرو ةَدْوَس تربك امل اذهلو لكك يبنلل ةجوز

 اهموي تبهوف «مسقلا نم اهقح تطقسأو «هعم ءاقبلا تبحأ
 هعم ءاقبلا تبحأف «ةدوس مويو اهموي ةشئاعل مسقي ناكف «ةشئاعل

 . ةميظعلا ةبقنملا هذهل
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 ؛هباحصأ رطاوخ ربج بحي هنأو هولك هقلخ نسح :اهيفو

 ضعب هنم اهبلط ىتح تكس لب ءاهب بغري مل نيح اهدري مل هنإف
 . هباحصأ

 .دقعلا درجمب هلك اهقادص كلمت ةأرملا نأ : اهنمو

 .ءيش لقأ نوكي نأ ”ىزجي قادصلا نأ :اهنمو

 . ةينيد وأ ةيويند ةعفنم وأ ءائيع نوكي نأ “ىزجي هنأ :اهنمو

 اهقدصي نأ زوجي هنأ يهو ؛صوصخلاب ةلأسملا هذه :اهنمو

 : كلذ ةحص يف اوفلتخا ءاملعلا نإف ؛ نآرقلا نم ءيش ميلعت

 نيجتحم «'دمحأ بهذم نم روهشملا وهو «هعنم نم مهنمف
 .لامب سيل اذهو ء[4 : ءاسنلا] مُككلوَماَاوْعَمْبَت نأ : ىلاعت هلوقب

 زوجي ال يتلا ءايشألا نم هوحنو هقف ميلعت :اذه لثمو :اولاق

 امم اهوحنو ةغلو وحنو ةباتك فالخب ؛اهميلعت ىلع ةرجألا ذخأ

 . هيلع ةرجألا ذخأ زوجي

 هنأل ؛لجرلا كلذب صاخ هنأب :ثيدحلا اذه نع اوباجأو

 .«كدعب دحأ نع ءىزجت الو» :لاق هنأ درو

 ببسب : يأ ؛«نآرقلا نم كعم امب» :هلوق نإ : مهضعب لاقو

 . اذج ديعب اذهو «نآرقلا لهأ نم كنأ

 1VY /6) «ىهنلا يلوأ بلاطم» »)4 cA /( «ىهتنملا حرش» :عجار )غ0

 .( 78/١
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 ديمحأ نع ةياؤر وهو افاد نوكي نأ زوجي هنآ لوقلاو

 يف حيرص ثيدحلا اذه نأل ؛ةحيحصلا يهو «خيشلا اهراتخا

 زوجي هنإف ؛ثيدحلا اذه يفانت الف ءةيآلا امأو «كلذ زاوج

 ةضحم ةيلام ةضواعم سيل حاكنلاو ‹«ةدوصقملا ةعفنملاو «لاملاب

 بطخ امل هنأ اًځیرص درو دقو «لاملا الإ هيف زوجي ال : لاقي ىتح

 نإ :تلاقو «هيلع تبأ ءارفاك ناكو «كلام نب سنأ مأ ةحلط وبأ

 .همالسإ اهقادص ناكف ءاهجوزتو ءملسأف «يقادص وهف ءملست

 لام ةحفماالو لام تلو

 اللف] «لجرلا كلذب صاخ ثيدحلا اذه نإ :مهلوق امأو

 ناكل «تبث ولو «تبثي مل صاخ هنأ يف ثيدحلاو «ةتبلا هيلع ليلد

 هنع قانعلا ءازجإ يف ةدرب يبأ ةصيصخ تتبث امك ؛ عازنلل ًالصاف

 .هريغ نود

 فصقو «ةباحصلا دنع ايندلا ةلق :ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 . مهيلع لاحلا

¥ ¥ H# 

 A)» :ص) يلعبلل «ةيهقفلا تارايتخالا» «(35057 )٥/ «عورفلا» : عجار )1(

 . (7375 /۸) «فاصنإلا»

¥۳ 
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 : لكي يلا َلاَقف ءِناَرْفْعَر عذر هي هيلع وقوع ٤ َنْب ِنَمْحّولا َدْبَع

 :َلاَقَف تارا تجوزت ! هللا لوس ر اي :َلاَقَف 2؟(مَيِهَم»

 "هللا َكَراَبَق» :َلاَق بهذ ْنِم ٍةاَوَن َنْرَو ئ .؛؟اًهَئَقَدَصَأ اَم»

 . 20ةاشب ولو ہل كَل

 يف ءاج ام :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 )۱۹٤٤(« مقر ٠١[« :ةعمجلا]4 ُةْرَلََصلأ بيف اذ :ىلاعت هللا لوق

 هنوك زاوجو «قادصلا :باب «حاكنلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو

 )۱٤۲٩۷(. مقر «دیدح متاخو «نارق ميلعت

 ««نيحيحصلا» تاياور نم ءيش يف سيل «نارفعز عدر» :ثيدحلا يف هلوقو

 هذهو 7١7(: /4) «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا» يف نقلملا نبا لاق

 . ىهتنا ««نيحيحصلا» يف اهرأ مل  عدرلا : ينعأ  ةظفللا

 5١١(( /7) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(070 /6) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 = «مهفملا»و «.(080 /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و «(۳ /6)
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 نمحرلا دبع ىأر خي هللا لوسر نأ» : سنأ ثيدح يف هلوق

 هنأل ؛ءاسنلا بيط نم اذه ناكو ««نارفعز عدر هيلعو «فوع نبا

 ءاسنلا بيطو «هنول يفخو هحير رهظ ام لاجرلا بيط» :درو

 امب بيطتلف ءاهتيب يف تناك اذإو ««هنول رهظو هحير يفخ ام

 ملعلا ام : يأ ؛«؟ميهم :لاق» ءرثألا اذه برغتسا املف «تءاش

 ينباصأف : يأ ؛«ةأرما تجوزت !هللا لوسر اي :لاقف» ؟ربخلا امو

 ردق ام :يأ ؛«؟اهتقدصأ ام :لاقف» «ةبارغ الف ءاهنم اذه

 رشع ردق : يأ ؛«بهذ نم ةاون نزو :لاق» «؟وه امو ءاهقادص

 نم ه5 هنأ عم اذه «ىون رشع اهنزو يجنرفلا هينجلا نإف «هينج

 هللا كراب» :لاقف لكك هل اعدف «ألام مهرثكأو «ةباحصلا ىنغأ

 . «ةاشب ولو ملوأ» :لاقف «ةميلولاب هرمأ مث .«كل

 ةدمع حرشاو ۲٠١(« /۹) يوونلل «ملسم حرشاو ١4(« /4) يبطرقلل =

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )٤/ ٠١(« قيقد نبال «ماكحألا

 ۱١١٠۸(‹ /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 2232٠5١ /8) نقلملا

 رجح نبال «يرابلا حتف»و ء(۲۷۹ :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

 «يراسلا داشرإ»و ء(١* )١١/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «(۲۳۲ /9)

 لين»و ء(١٤٠٠ /7) يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(54 /8) ينالطسقلل

 . 27١9 /57) يناكوشلل «راطوألا

 لجرلا ركذ نم هركي ام :باب «حاكنلا :باتك يف دواد وبأ هجرخأ )١(

 «بدألا :باتك يف يذمرتلاو «(5117) مقر «هلهأ هتباصإ نم نوكي ام

 .(۲۷۸۷) مقر «ءاسنلاو لاجرلا بيط يف ءاج ام : باب

 ه6/ا١١



 : ةريثك دئاوف ثيدحلا اذه يفف

 ىأر اذإو «هباحصأ لاوحأ دقفت ناسنإلل يغبني هنأ :اهنم

 نمو هئ هل اًصوصخ ؛ينعي ال امم اذه سيلو «هنع مهلأس ءائيش

 ؛ءيشلا نع مهلأسي ةي هنإف ؛يهاونلاو رماوألا نييبت يف هماقم ماق

 ىلع ناك نإ هررقي نأ امإو «عرشلل اًفلاخم ناك نإ هنع ىهني نأ امإف

 يفو «لمكي مل ناك نإ هميمتتو هلامكإب رمأي نأ امإو «عرشلا قفو

 لكم «كلذ ممتي نأ هرمأو «لعف ام ىلع هررق ثيدحلا اذه

 .ةميلولاب

 اذهلو «حاكنلا يف هنم دب ال هنأو «قادصلا ةيعورشم :اهنمو

 .هنم دب ال هنأ ررقتم وهف : يأ ؛«؟اهتقدصأ ام» : لاق

 نم فوع نب نمحرلا دبع نإف ؛هفيفخت ةيعورشم :اهنمو
 جاوزأ قادص ناكو «هقادص ٌردق اذهف ءاذه عمو «ةباحصلا ىنغأ

 رادقم :يأ ؛ةئم سمخ وأ «مهرد ةئم عبرأ هتانبو كك هللا لوسر

 . نيتسلا ىلإ ًالاير نيسمخ

 بحتسي هنأ :درو دقو «جوزتملل ةكرابملا بابحتسا :اهنمو

 «هتجوزو وه :يأ ؛«امكيلعو ءامكل هللا كراب» :هل لوقي نأ

 . «ةيفاعو ريخ يف امكنيب عمجو)

 يذلا ماعطلا يهو «حاكنلا يف ةميلولا بابحتسا :اهنمو

 هلكف «ةجوزلا لهأ وأ «جوزتملا هعنص ءاوس ؛ سرعلا مايأ يف عنصي

۱۰۹۷٩ 



 بحتستف «ضراع مث نكي مل ام لصألاب ةحابم تاوعدلا لكو

 امك مرحت وأ «ةدسفم اهيف ناك نإ هركت وأ «ةحلصم اهيف ناك نإ

 يضاقلا ىلع مرح امكو ءهتلازإ ىلع ردقي ال رکنم اهيف ناك اذإ

 . هتمهت ناك ثيح ةوعدلا ةباجإ

 رئاس ىلإ ةباجإلاو «ةبحتسمف «سرعلا ةميلو ىلإ ةوعدلا امأو

 ملسملا قوقح نم يهف ؛ةبجاوف «سرعلا ةميلو ىلإ ةباجإلا
 ةميلو : يأ ؛ «ةميلولا ماعط ماعطلا رش» :درو دقو «ملسملا ىلع

 :يأ ؛«اهديري نم اهنم مرحيو ءاهابأي نم اهيلإ ىعدي» سرعلا

 لعجي ال نأ ناسنإلل ىغبنيف «ءارقفلا نود ءاينغألا اهيلإ ىعدي

 ابأ ىصع دقف ‹« بجي الإ نمو» :لاق مث «[ ةفصلا] هذهب ةميلولا

 هبراقأ نم سانلا مومع اهيلإ وعدي نأ يغبنيف ءب مساقلا

 . ءارقفلاو ءاينغألاو «هناريجو

 ملوي نأ ناسنولل يغبنيف .")”سيحب ةيفص ىلع ملوأ لكك هللا لوسر

 هللا ىصع دقف «ةوعدلا كرت نم : باب «حاكنلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ )۱(

 ةباجإب رمألا : باب «حاكنلا :باتك يف ملسمو c«(o1¥¥) مقر «هلوسرو

 )١575(. مقر «ةوعد ىلإ يعادلا

 = مقر «ةاشب ولو ةميلولا :باب «حاكتلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (؟)
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 ةنسلا كردأ «ماعطلا ىلع ردقي ال اريقف ناك نإو لب «هلاح ردق ىلع

 . سانلا اهداتعا يتلا ءايشألا نم اهوحنو ةوهقلاب

 .ةنسلا اهب لصحت ةميلو جاوزلا ىلع ةأرملا لهأ ماعطو

 «سرعلا مايأ نم اًبيرق ناكو «هليحر دنع ةميلو جوزلا عنص اذإو

 وأ نيموي نالا وعدت نأ هووكملا اننإرو.اذإ كالو الا كرذأ

 .ءايرو فارسإ اذه نأل ؛ ةثالث

 ؛هنالعإو حاكنلا راهظإ بابحتسا :ثيدحلا اذه هيلع لد اممو

 كلذب لصحي هنألو ءاهنالعإ يغبني يتلا رك ئ]اًعشلا نم هنأل

 نإف ءرهتشا اذإف «هنولهجي عاضر امهنيب نوكي دق هنألو «ءادتقالا

 دقو .حلاصملا نم كلذ ريغ ىلإ «هب ربخأ ءاعاضر ملعي دحأ ناك

 . هيلع فدلاب رمأ

 قفتا دقف «هنامتكب نوصاوتي يذلا وهو ؛ةيفخلا حاكن امأو

 رطخ ىلع هبحاص نأو «عرشلل فلاخم مومذم هنأ ىلع ءاملعلا

 هقاتعإ ةليضف :باب «حاكنلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو «(0159) =

 .(1756) مقر ءاهجوزتي مث هتمأ

 مقر «حاكنلا نالعإ يف ءاج ام :باب «حاكنلا :باتك يف يذمرتلا هجرخأ )١(

 مقر «حاكنلا نالعإ :باب «حاكنلا :باتك يف هجام نباو )٠۸۹(.

 اونلعأ» :يذمرتلا ظفلو «- اهنع هللا يضر  ةشئاع ثيدح نم (1846)

 . «فوفدلاب هيلع اوبرضاو «دجاسملا يف هولعجاو «حاكتلا اذه
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 عم "”حيحص هنأ ىلع روهمجلاف ؛هتحص يف اوفلتخاو « ميظع

 .دسافملا نم هيف ام

 يقت مالسإلا خيشو «كلام مامإلا مهنم- ءاملعلا ضعب لاقو

 كلذ ىلع اولدتساو «حاكن ال حافس وهف حصي ال هنإ : - نيدلا

 : ةريثك ةلدأب

 .هلوسرو هللا رمأل فلاخمو «عرشلا فالخ هنأ :اهنم

 فعأ نم ناك ولو «ةبيرلاب ناسنإلا ةمهتل ببس هنأ :اهنمو

 «ةجوز هيف هل نوفرعي ال تيب ىلع لخدي سانلا هآر اذإ هنإف ؛ سانلا

 .دب الو هومهتا

 الإ ةأرماب ينزي نأ دحأ ءاشي الف ءانزلا ةرثكل ببس هنأ :اهنمو

 .رس دقع هل دقعف «ناسنإل ىتأ «هيلع علطا دق هنأ ىأر اذإف «لعف

 . ميلع هب هللا ام دسافملا نم هيفو

 تاذ حكنيف «هنوملعي ال عاضر امهنيب نوكي دق هنأ :اهنمو

 . هم رحعم

 ركنيف «نوسني وأ .دوهشلا توميف «هل دلت دق اهنأ :اهنمو

 «عانقلا فاشك» :(5144 /۷) «مألا» .(48 /۲) «قئاقحلا نييبت» :عجار )١(

(55/0). 

 ١*۳) /۳) «ليلجلا حنما )1۹ /7) «يشرخلا حرش :عجار )۲(

 .( 6١ ؟ /۴۲) «ىواتفلا عومجم»
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 . مهباسنأ عيضتف ءدالوألا

 «ةيفخ اهحكن يتلا هذه نيب لدعي الو روجي نأ دب ال هنأ :اهنمو

 هجو ىلع الإ هذه ىلإ يتأي ال هنإف «هتاجوز وأ ىلوألا هتجوز نيبو

 «لاحلا هذه يف لدعلا هنكمي الو ءاهل مسقي الف «ءافتخالاو ةقرسلا

 هتكرت امنإو «هطاقسإب ضرت مل يهف «- اهقحب هبلاطت مل نإو - يهو

 . ضامغإلا هجو ىلع

 .دسافملا نم كلذ ريغ ىلإ

 بناج نأ تيأر «دسافملا نم هيلع ىوتحا ام ىلإ ترظن اذإو

 ةنحم يه اذإف «مويلا سانلا لاوحأ تلمأت اذإو «حجرأ ميرحتلا

 .ةميسج ةيلبو «ةميظع

 .هراهظإو «هؤاشفإ :هب ملع نمو «دوهشلا ىلع بجيو

 «جاوزلا [ر]اهظإ عم لوخدلا ةليل ءافخإ هيف لخدي الو «هب رابخإلاو '

 دنع هنالعإو «لوخدلا تقو برق لبق ضارغألا ضعبل هؤافخإ الو

 . هل ءافخإ سيل هنأل ؛لوخدلا

0300 

 ٠م١١



 عوضوملا

 510010000 ةاكزلا هوجو :لوألا ثيدحلا
 ةقدصلا هيف بجت يذلا ردقلا : يناثلا ثيدحلا

 قيقرلاو ليخلا ةقدص : ثلاثلا ثيدحلا

 e ءامجعلا حرج : عبارلا ثيدحلا

 EASE ةاكزلا ليجعت : سماخلا ثيدحلا
 مئانغلا نم مهبولق ةفلؤملا ءاطعإ :سداسلا ثيدحلا

 رطفلا ةقدص : باب »

 مايصلا باتك
 نيموي وأ مويب ناضمر لبق مايصلا :لوألا ثيدحلا

 HE لالهلا ةيؤرب مايصلا توبث : يناثلا ثيدحلا

 20000 روحسلا لضف :ثلاثلا ثيدحلا
 رجفلا ةالصو روحسلا نيب مك ردق : عبارلا ثيدحلا

 :hea بنج وهو رجفلا هكردأ نم موص ةحص : سماخلا ثيدحلا

 AS موصلا يف نايسنلا :سداسلا ثيدحلا
 ناضمر راهن يف عامجلا ةرافك : عباسلا ثيدحلا

 م١٠١



 عوضوملا

 11111111 1 1106 رفسلا يف موصلا : باب *

 eas رفسلا يف موصلا :لوألا ثيدحلا

 ol رفسلا يف رطفلاو موصلا زاوج : يناثلا ثيدحلا
 رفسلا يف موصلا داقعنا : ثلاثلا ثيدحلا
 هيلع قش نإ رفاسملل رطفلا رايتخا : عبارلا ثيدحلا

 نابعش يف ناضمر ءاضق :سداسلا ثيدحلا
 تيملا نع يلولا مايص : عباسلا ثيدحلا
 تيملا نع مايصلا ءاضق : نماثلا ثيدحلا

 مئاصلا رطف تقو :رشاعلا ثيدحلا

 ًاعوطت رهدلا موص :لوألا ثيدحلا

 مالسلا هيلع دواد هللا يبن موص : يناثلا ثيدحلا

 رهش لك نم مايأ ةثالث مايص ىلع ثحلا :ثلاثلا ثيدحلا

 ةعمجلا موي مايص : عبارلا ثيدحلا

 مايصلاب ةعمجلا موي صيصخت : سماخلا ثيدحلا

 ردقلا ةليل : باب ¥

 ردقلا ةليل سامتلا :لوألا ثيدحلا

 رخاوألا رشعلا نم رتولا يف ردقلا ةليل يرحت : يناثلا ثيدحلا

 ردقلا ةليل تامالع ضعب : ثلاثلا ثيدحلا

 ... لمعلا ىلوت اذإ رفسلا يف رطفملا لضف : سماخلا ثيدحلا

 e رطفلا ليجعت لضف : عساتلا ثيدحلا

 en موصلا يف لاصولا نع يهنلا : رشع يداحلا ثيدحلا

 o هريغو مايصلا لضفأ : باب *

 ... ىحضألاو رطفلا يموي مايص نع يهنلا :سداسلا ثيدحلا

 E ىحضألاو رطفلا يموي مايص نع يهنلا : عباسلا ثيدحلا

 E هللا ليبس يف موي مايص :نماثلا ثيدحلا



 عوضوملا

 رخاوألا رشعلا ىف فاكتعالا :لوألا ثيدحلا
 ... دجسملا يف فكتعم وهو اهجوز سأر ضئاحلا ليجرت : يناثلا ثيدحلا

 فاكتعالا يف مايصلا : ثلاثلا ثيدحلا

 جحلا باتك

 جحلا تيقاوم :لوألا ثيدحلا

 قافآلا لهأ تيقاوم : يناثلا ثيدحلا

 هسبل مرحملل زوجي ال ام :لوألا ثيدحلا

 هسبل مرحملل حابي ام : يناثلا ثيدحلا

 0 ا ا hd 4 ةيبلتلا ةفص :ثلاثلا ثيدحلا

 اهدحو ةأرملا رفس نع يهنلا : عبارلا ثيدحلا

 ةيدفلا : باب »

 ةكم مرح يف مرحي ام : يناثلا ثيدحلا

 هلتق زوجي ام باب *

 قساوفلا باودلا :لوألا ثيدحلا

 هريغو «ةكم لوخد :باب *
 مارحإ ريغب ةكم لوخد :لوألا ثيدحلا

 هجاحل هفكتعم نم جرخي فكتعملا : عبارلا ثيدحلا

 .... بايثلا نم مرحملا سبلي ام : باب *



 عوضوملا

 نم جورخلاو ايلعلا ةينثلا نم ةكم لوخد بابحتسا :يناثلا ثيدحلا

 ىلفسلا ةينثلا
 هريغو جاحلل ةبعكلا لوخد : ثلاثلا ثيدحلا

 فاوطلا يف لمرلا بابحتسا : سماخلا ثيدحلا
 تيبلا لوح لمرلا : سداسلا ثيدحلا

 نييناميلا نينكرلا مالتسا : نماثلا ثيدحلا

 جحلا ةفص : يناثلا ثيدحلا

 درفملا جاحلا للحت تقو يف نراقلا للحتي ال : ثلاثلا ثيدحلا

 0 جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتلا : عبارلا ثيدحلا

 ا ا ا يدهلا : باب *

 يدهلا ديلقت :لوألا ثيدحلا

 منغلا ءادهإ : يناثلا ثيدحلا

 ةادهملا ةندبلا بوكر :ثلاثلا ثيدحلا
 اهدولجو اهموحلو ندبلا لالجب ةقدصلا : عبارلا ثيدحلا

 ندبلا رحن ةيفيك : سماخلا ثيدحلا

 هتحابإ فرعت ام الإ ميرحتلا ىلع يب يبنلا يهن :لوألا ثيدحلا

 ا ةرمعلاو جحلاب ةعتملا : يناثلا ثيدحلا

 ... يدهلا قسي مل نمل ةرمعب جحلا خسف ةحابإ : ثلاثلا ثيدحلا
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 0 دوسألا رجحلا مالتسا : عبارلا ثيدحلا

 SRS نجحملاب نكرلا مالتسا : عباسلا ثيدحلا

 SEER RR 0 عتمتلا :باب #

 10000087 جحلا رهشأ يف ةرمعلا :لوألا ثيدحلا

 ا مرحملل لسغلا : باب *

 BEE هسأر مرحملا لسغ :لوألا ثيدحلا

 لا ةرمعلا ىلإ جحلا خسف : باب *



 عوض وملا

 ل ةفرع نم عفدلا : عبارلا ثيدحلا

 e ضعب ىلع كسانملا ضعب ميدقت : سماخلا ثيدحلا

 لالحإلا دنع ريصقتلاو قلحلا : عباسلا ثيدحلا

 ةضافإلا دعب ضيحت ضئاحلا : نماثلا ثيدحلا

 ا : رشاعلا ثيدحلا

 ةفلدزملاب ءاشعلاو برغملا نيب عمجلا :رشع ثع يداحلا ثيدحلا

 O e : باب *

 0 مرحملل ديصلا لكأ :لوألا ثيدحلا

 0/5 9 مرحملل ديصلا ميرحت : يناثلا ثيدحلا

 عويبلا باتك
 عيبلا يف رايخلا :لوألا ثيدحلا

 نيعيابتملا نيب ةكربلا : يناثلا ثيدحلا

 يدابلل رضاحلا عيب : سداسلا ثيدحلا

 0 ضئاحلا نع هطؤقسو عادولا فاوط : عساتلا ثيدحلا

 ES عويبلا نم هنع يهن ام :باب *

 000 ةارصملا نعو نابكرلا يقلت نع يهنلا : ىناثلا ثيدحلا

 ..اهعورضو ماعنألا نوطب يف ام عيب نع يهنلا : ثلاثلا ثيدحلا

 ل حالصلا ودب لبق رمثلا عيب :عبارلا ثيدحلا

 ماجحلا بسك :رشاعلا ثيدحلا



 عوضوملا

 كلذ ريغو ايارعلا :باب »

 EO ا ايارعلا عيب :لوألا ثيدحلا

 ةيرعلا رادقم : يناثلا ثيدحلا

 00 اهرمث يرتشملا ءانثتساو لخنلا لوصأ عيب : ثلاثلا ثيدحلا

 E هضبقي مل ام ماعطلا عيب نع يهنلا : عبارلا ثيدحلا

 مانصألاو ريزنخلاو ةتيملاو رمخلا نمث ميرحت : سماخلا ثيدحلا

 E 9 عيبلا يف طورشلا : باب *

 ا يف طورشلا :لوألا ثيدحلا

 7757-2-00 مص

 بهذلاب بهذلا عيب : يناثلا ثيدحلا

 ًالضافتم رمتلاب رمتلا عيب : ثلاثلا ثيدحلا

 ةئيسن ةضفلاب بهذلا عيب : عبارلا ثيدحلا

 ةيوبرلا لاومألا يف ضباقتلا طارتشا : سماخلا ثيدحلا

 E ملسلا يف نهرلا :لوألا ثيدحلا
 ةلاوحلا : ىناثلا ثيدحلا
 سلفملا دنع هلام ميرغلا كاردإ :ثلاثلا ثيدحلا

1°۸٦ 

ecco f me 

 o طرشلا هيف نوكي عيبلا : يناثلا ثيدحلا
 e هيخأ موس ىلع لجرلا موس :ثلاثلا ثيدحلا

 I مسقي مل ام يف ةعفشلا : عبارلا ثيدحلا



 عوضوملا

 فقولا يف طورشلا : سماخلا ثيدحلا

 ةاقاسملاو ةعرازملا : عساتلا ثيدحلا

 قرولاو بهذلاب ضرألا ءارك : رشاعلا ثيدحلا

 ضرألا بصغ :رشع ثلاثلا ثيدحلا

 ثلثلاب ةيصولا : يناثلا ثيدحلا

 كلذ نم صاقنإلا ىلع ثحلاو ثلثلاب ةيصولا : ثلاثلا ثيدحلا

 حاكنلا باتك

 حاكنلا لضف :لوألا ثيدحلا

 ءاصخلاو لتبتلا نم هركي ام :ثلاثلا ثيدحلا

AY 

 2 اهيف عوجرلاو ةقدصلا ءارش : سداسلا ثيدحلا

 0000 ةبهلاب ةدوعلا زاوج مدع : عباسلا ثيدحلا

 21010110110110 ةبهلا ىلع داهشإلا :نماثلا ثيدحلا

 O ىبقرلاو ىرمعلا :رشع يداحلا ثيدحلا
 ... هراج رادج يف هبشخ راجلا زرغ ضرألا بصغ :رشع يناثلا ثيدحلا

 100 سكعلابو رفاكلا نم ملسملا ثرإ : يناثلا ثيدحلا

 )55707070707071 0 0 قتعأ نمل ءالولا : عبارلا ثيدحلا

 eT حاكنلا يف بيغرتلاو لتبتلا نع يهنلا : يناثلا ثيدحلا



 عوضوملا

 111 0 بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي : عبارلا ثيدحلا

 A اهتلاخو اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا : سماخلا ثيدحلا

 حاكنلا ةدقع دنع طورشلا : سداسلا ثيدحلا

 راغشلا حاكن نع يهنلا : عباسلا ثيدحلا

 ةعتملا حاكن نع يهنلا : نماثلا ثيدحلا

 ةعجرلا قالط : رشاعلا ثيدحلا

 لهألا نايتإ دنع ءاعدلا : رشع يناثلا ثيدحلا

 ءاسنلا ىلع لوخدلا نم ريذحتلا :رشع ثلاثلا ثيدحلا

 قادصلا :باب «

 سرعلا ةميلوو ةأرملا قادص :ثلاثلا ثيدحلا

١٠١84 

 ميالا حاكن :عس E PE لاو ميألا حاكن : عساتلا ثيدحلا

 5 بيثلاو ركبلا دنع جوزلا ةماقإ :رشع يداحلا ثيدحلا

 ... اهقادص اهقتع لعجو «ةيفصل ويي هللا لوسر قتع :لوألا ثيدحلا

 0-0 «نآرقلا نم كعم امب اهكتجوز» : ك هلوق يف : يناثلا ثيدحلا
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 رست
 لسا 0 « ٠١

 ند ٤ رام کک
 ےس و اتد

 و2

 :«قالطلا باتك» : هلوق

 .ةصوصخم ظافلأب هضعب وأ حاكنلا ديق لح :وهو

 :- مدقت امك - روص عبرأب لصحيو «حاكنلا ديق لح :انلوقف

 .ثالثلا لامعتسا : اهدحأ

 . لوخدلا لبق قلط اذإ : ةيناثلا

 . ضوع ىلع ناك اذإ : ةثلاثلا

 .دساف حاكن يف قلط اذإ : ةعبارلا

 . ايعجر ناك اذإ : يأ ؛«هضعب وأ» :انلوقو

 هرك اذإف ءاضيأ ةمعن حاكنلا نأ امك «ىلاعت هللا ةمعن نم وهو

 ملو ءاهقارف ىلإ قيرطلا اذه هل هللا لعج دقف «ةأرملا ناسنإلا

 نيب طسو ةمألا هذه نإف ؛ىراصنلا ةلاحك هقنع يف ًالغ اهلعجي

 نوكتف «قالط مهدنع سيل ىراصنلا ناكف .ماكحألا يف ممألا

 نوكرشملاو دوهيلاو «هيلع ةرسحو «هقنع يف ًالغ اههرك اذإ ةأرملا

 و١٠



 ءهيلإ نوهتني دح مهل سيل ءاوؤاش ىتم نوعجاريو «نوقلطي

 قالطلا هللا عرشف «ريثك ءيش ةأرملاب رارضإلا نم كلذ يف لصحيف

 اًجوز حكنت ىتح هل لحت ال كلذ دعب مث «ثالث ىلإ ةمألا هذهل

 .ةهاركلا هيف لصألاف ؛ همكح امأو

 .ةجاحلل حابيو

 .ررضلل بحتسيو

 . هحالصإ ىلع ردقي ملو ةأرملا نيد دسف اذإو «ءاليإلل بجيو

 عماج دق رهط يف وأ «ضيحلا يف قالطلا وهو ؛ةعدبلل مرحيو

 مل ةريغص وأ «ًالماح نوكت نأ الإ ءاهيف قلط ةضيح بقعت وأ هيف

 .ةدحاو ةعفد ثالثلا عاقيإ : ةعدبلا قالط نمو

 .هركذام : ضئاحلا قالط ميرحت ىلع لدي اممو

* ¥ ¥ 
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 لولا تيرا
 ر

 ى
 و و صا ا ا ترس بو 0

 َقَلَط هنأ :- اَمُهْنَع هللا يضر - َرَمع نب هللادبع ْنَع -()
 هيف َظْيَعَتَف كي هللا ٍلوُسَرل مع َكِلَذ رَكَذَف ءٌضْئاَح يهو ُهتأرْما
 0 رهطت ىَّنَح اًهْكسْمُي ہت ءاهعجاريل» : لاَ هن نكي للا لور

 . ٠ق ا َرَمَأ امك ءةَدعلا كلي

 .«اهيف اًهَقْلَط
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 ريسفت :باب «ريسفتلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 ءماكحألا :باتك يفو «هل ظفللاو ,«(5555) مقر «قالطلا ةروس

 )51754١(( مقر «؟نابضغ وهو يتفي وأ يضاقلا يضقي له :باب

 ءاهاضر ريغب ضئاحلا قالط ميرحت :باب «قالطلا :باتك يف ملسمو

 نبا نع «ملاس نع «يرهزلا باهش نبا قيرط نم )۱٤۷١(« مقر

 .هب «رمع

 ريغب ضئاحلا قالط ميرحت :باب «قالطلا :باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 = نع «ملاس نع «يرهزلا باهش نبا قيرط نم )۱٤۷١(« مقر ءاهاضر
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 ا امك هللادبع اهعجارو ءاهقالط نم تبسحف : ظفل يفو

 )۱)ا 0 عض ۶

 .'' ووو وللا لوسر

 ركذف «ضئاح يهو هتأرما قلط هنأ» :رمع نبا ثيدح يف

 نع هاهن مث ءههرك :يأ ؛«هنم ظيغتف یک هللا لوسرل رمع كلذ
 ضيحت مث ءرهطت ىتح اهكسمي مث ءاهعجاريل» :لاقف كلذ

 يفف ؛«اهسمي نأ لبق اهقلطيلف ءاهقلطي نأ هل ادب نإ مث «رهطتف

 يف سيلو الإ اهقلطي ال هنإف ؛ ميظع ءيش ةمحرلاو ةمكحلا نم اذه

 دقو اهقالط دارأو «بضغ اذإ هنإف ؛اهيف ةبغرلا نم ءيش هسفن

 ءاهسمي نأ لبق اهقلطي مث «رهطت مث ضيحت ىتح اهكرت مث ءاهئطو
 مث ءبضغلا لاح يف اهقلطل ءءاش ىتم اهقلطي نأ هل حيبأ ول هنإف

 .هب «رمع نبأ =
 )١( ىرخأ ظافلأو قرط ثيدحللو .اقنآ ملسم دنع هجيرخت مدقت .

 * يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم )۲۳١ /۳(ء

 ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و )١78 /5(« ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 يبطرقلل «مهفملا»و .(ه /ه)  «(TY 7/0يوونلل «ملسم حرشالو

 )٠١/ 5١(, قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو )5/ ٥١(.. مالعإلا»و

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١ /۸) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 راطعلا نبال )۳/ ٠١٠١(. يقارعلل «بيرثتلا حرط»و )1/  2»)8١حتفاو

c(٤ /19( ينيعلل «يراقلا ةدمع»و »)۳٤۷ /9( رجح نبال «يرابلا 

 يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(۱۲۸ /8) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و

 )١359/0(« يناكوشلل «راطوألا لين»و )۷/ 5( .
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 . ميكح فيطل عراشلاف «ةديدش ةمادن مدن امبر «هبضغ لاز اذإ

 :هلوق يف :يأ ؛«35 هللا رمأ يتلا ةدعلا كلتف» :هلوقو

 اهقلطي نأ نيح نم هنأ : يأ ؛[١ :قالطلا]# رتول هول

 يف اهقلطي نأ زوجي الو «ةدعلا اهيلع لوطت الف ءاهتدع يف عرشت

 .اهيف قلط دق يتلا ةضيحلا بقعي يذلا رهطلا

 هللاو ءرظن اذه يفو «هل ةبوقع هنأ :كلذ يف ةمكحلا :ليق

 . كلذ يف ةمكحلاب ملعأ

 اهعجارو ءاهقالط نم تّبسُحف» :رخآلا ظفللا يف هلوقو

 مهنإف ؛ءاملعلا يلوق حصأ اذه : لك هللا لوسر رمأ امك هللادبع

 نم بسحتو «ضيحلا يف قالطلا عقي له :كلذ يف اوفلتخا

 ؟ال مآ «هقالط

 وه امك ؛اهتعجرب رمؤيو «هيلع بسحتو «عقي هنأ : حيحصلا

 ظ . ثيدحلا اذه حيرص

¥ ¥ ¥ 



 ٍصْفَح َّنْب وِرْمَع اَبأ نأ :ِسْيَق ِتْنب َةَمِظاَف ْنَع - (۳۱۱)
 َلَسْرأَف ئل اهل :ِةباَور يفو ءٌبْئاَغ َوُهَو هلا اََقَلَط
 ْنِم اَنْيَلَع ِكَل ام !هللاو :َلاَقَف ُهْبَطِخَسَت ريِعَشب هيك اَهْبَلِإ

 ِكَل َسْيَل» :َلاَقَف هَل كلذ ْتَرَكَذَف لكي هللا َلوُسَر تاج يف

 يف َدَتْعَت ن اَهَرَم مَا او : فل ينو . قمن ن هلع

 يّدّتْعا « يِباَحْصأ اًماَشْعَي ةَأَرْما َكلت» :َلاَق َه د «كيِرش م ِتْبَب
 ع

 اذإف كاي َنيِعصت ءىَمْعَأ ٌلْجَر هن ؛ موم مَآ نبا دنع

 يبأ نب هيو م 27 ٌُتاركَذ تللَخ . اًمَلَق ا ‹تللح 4

 مْهَج وُبَأ اَمأ» :هيكي هللا ُلوُسَر َلاَقَق يِناَبَطَح ٍمُهَج ابو َناَيفَس

 اًالث ةقلطملا :باب «قالطلا :باتك يف ملسم هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 )١580(. مقر ءاهل ةقفن ال

 مقر ءاهل ةقفن ال اثالث ةقلطملا :باب «قالطلا :باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

.)١580( 

 ) )۳مقر ءاهل ةقفن ال اًثالث ةقلطملا :باب «قالطلا :باتك يف ملسم هجرخأ

.)١580( 
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 24 و

 و سس هس وع هَل َلاَم آل ٌكولْعَصَف <

 و

 ةَيِواَعُم اًمَآَو قاع ْنَع ُهاَصَع عض الق

 نب ةَماَسَأ يجكنا» :َلاَق مث ُهَتْهِرَكَف ءب ن : ةَماَسَأ يحكنا

 0 ءاَرْيَخ ديف هللا لَعَجَف ةْنَحَكَف دَر

 صفح نب ورمع ابأ نأ» : سيق تنب ةمطاف ثيدح يف هلوق

 ,«اًنالث اهقلط» :ىرخألا ةياورلا يفو «خلإ «...ةتبلا اهقلط

 ةقيلطتب اهيلإ لسرأ هنأ :ىرخألا ةياورلا نيتياورلا نيتاه رسفيو

 قبس دقو «ةدحاو اهقلط هنأ : يأ ؛ تاقيلطت ثالث رخآ نم تيقب

 - هنأل ؛ةريخألا هذهب هنم تنابف «كلذ لبق ناتقلط هنم اهل

 هنأ :يأ ؛عطقلا :تبلاو «ثالثلا لامكتساب نيبت اهنأ - مدقت

 مقر ءاهل ةقفن ال اًثالث ةقلطملا :باب «قالطلا :باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 )١580(.

 هيلع هبن امك «يراخبلا نع ملسم هب درفنا امم وه امنإ ثيدحلا اذهو

 نبا ركذ اذكهو .(5155) مقر «نيحيحصلا نيب عمجلا» يف يليبشإلا

 . ٤۷۸( /9) «يرابلا حتف» يف رجح

 ةضراع»و «(585 /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ۷١(« /5) يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرش»و .(5655 /5) يبطرقلل «مهفملا»و )5/ ٤۸(٠

 مالعإلا»و «(55 /4) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و «(45 )٠١/

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 20754 /۸) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 ‹ء(۲۸۲ :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ۱١۲١(. /7) راطعلا نبال

 ١59(. /۳) يناعنصلل «مالسلا لبس»و
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 اهعقوأ هنأ :«اثالث اهقلط» :اهلوق ىنعم سيلو ءاهيلع هل ةعجر ال
 املو ءاعم ثالثلا عاقيإ مرحي هنألو «ىرخألا ةياورلا ليلدب ؛اًعيمج

 بعليأ» :لاقو «نابضغ ماق لك يبنلا نمز يف لجر كلذ لعف

 .اًوزه هللا تايآ ذاختا نم هنألو ,20(!؟مكرهظأ نيب انأو هللا باتكب

 «ةدعلا ةدم اهل ةقفن : يأ ؛«ريعشب هليكو اهيلإ لسرأف» :هلوقو

 ةقفنلا اهل ةيعجرلا ةقلطملا نأ مهدنع ررقت دق ناكو «هنم عربت اذهو

 هدنع ةماقإلاب [اه]رمأي مل ام «تاجوزلا مكح يف اهنأل ؛ىنكسلاو
 ةجوزلا تزشن اذإو «زشان اهنأل ؛طقست اهنإف «عنتمتف «ةدعلا ةدم

 مل نإو «ىلوأ ةيعجرلاف ءاهتقفن تطقس « اهجوز تصع :يأ -

 قفني مل نإف «ةدعلا ةدم هيلع بجت اهنإف «هتيب يف ةدعلاب اهرمأي

 . هتمذ يف انيد تيقب ءاهيلع

 نإو «لمحلا لجأل ةقفنلا اهلف «ًالماح تناك نإف «نئابلا امأو

 يفخ مكحلا اذه نأكو «هنم ةيبنجأ اهنأل ؛اهل ةقفن الف «ًالماح نكت مل

 ةمطاف ببسب هعوقو رسي ىلاعت هللا نأ الولو «ةباحصلا نم ريثك ىلع
 ءاسنلا نم  اهنع هللا يضر  تناكو «مكحلا اذه يفخل «سيق تنب

 اهل نأ یری ناكف «ه؛4 رمع ىلع ىتح مكحلا اذه يفخو «تاملاعلا

 نيب قيرفتلا يف حيرص حيحص ثيدحلا اذه نكلو ءاقلطم ةقفنلا

 نم هيف امو ةعومجملا ثالثلا :باب «قالطلا :باتك ىف ىئاسنلا هجرخأ )١(

 )50١”7(. مقر «ظيلغتلا
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 . ةيعجرلاو نئابلا

 هب ثعب امل ريعشلا تطخس «ةقفنلا اهل نأ ةمطاف تنظ املو

 .اهيلإ هليكو

 هب تملكتو «هتذخآ اّمإو «هتدر امإ :يأ ؛«هتطخس» :هلوقو

 : لاق اذهلو «هيلع اهل قح ال هنأ ملع دق ناكو «هركتلا هجو ىلع

 تءاجف «كلذ ىلع مسقأف ‹«ءيش نم انيلع كل ام !هللاو»

 سيل» :لاقف «هيلإ هتكش :يأ ؛كلذ هل تركذف لي هللا لوسر

 . ةنئاب اهنأل : يأ ؛«ىنكس الو» : : ظفل يفو «(ةقفن ةقفن هيلع كل

 ءاهجوز تيب يف لوألاب تناكو ءاهل ىنكس ال هنأ ركذ املف

 :لاقف عجرف «عناملا ركذ مث «كيرش مأ تيب يف دتعت نأ اهرمأ

 ءاهيلع لوخدلا نورثكي :يأ ؛«يباحصأ اهاشغي ةأرما كلت»

 إف» :لاقف «كلذل يعادلا ركذ مث ««موتكم مأ نبا دنع يّدتعا»

 ءاهمع نبا ناكو «كاري الو :يأ ؛«كبايث نيعضت «ىمعأ لجر

 ؛ «ينينذآف» «كتدع [نم] تغرف :يأ ؛«تللح اذإف» :لاق مث

 رخآ ليلدب ؛ةماسأ حاكنب اهيلع ريشي نأ دارأ هلعلو «ينيربخأ : يأ

 . ثيدحلا

 ةلأسملا هذه يف نكلو «لمحلا عضوب ًالماح تناك نإ اهتدعو

 مل نإو «ضيح ثالث - لئاحلا [يأ]  اهتدعو «ًالماح نكت مل

 ءرهشأ ةثالث اهتدعف « ةسيآ وأ ةريغص تناك نأب - ضيحت نكت
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 اهتدعف «ضرم وأ عاضر ببسب اهضيح عفتراو «ضيحت تناك نإو

 نيتنس وأ ةنس ضيحلا اهتأي ملو «ببسلا رمتسا ولو «ضيح ثالث
 . رثكأ وأ

 تركذ» «ةدعلا [نم] تغرف :يأ ؛«تللح املف» :اهلوقو

 شيرق نم امهالك :«ينابطخ مهج ابأو نايفس يبأ نب ةيواعم نأ هل
 نم مزلي اذكهو «حصنلا اهل لذب «هتراشتسا املف ءاهمع ينب نم
 .مهج وبأ اّمأ :لاقف» «نمتؤم راشتسملا نإف ؛ حصني نإ يشف

 ءس «ءاسنلل بارض هنأ :يأ ؛«هقتاع نع هاصع عضي الف

 وهو «هل لام ال ريقف :يأ ؛«كولعصف ءةيواعم امأو» «قلخلا

 ىلوألا هتلاح نم لقتنا فيك رظناف هل نينمؤملا ةرمإ ىلوت يذلا
 !هذه هتلاح ىلإ

 حاكنب اهيلع راشأ ءاهل ناحلصي ال نيذه نأ اهل نيب امل مث

 لكي هللا لوسر ىلوم ةثراح نب ديز نب «ةماسأ يحكنا» :لاقف «ةماسأ

 وهو «شيرق فارشأ نم يهو «ىلوم هنأل :يأ ؛«هتهركف : تلاق»

 مهدنع اذهو «قرلا هسم هنكلو «بلك ينب نم هنأل ؛ يبرع اشیا

 .ناسنإلا يف حدقي

 :لاق «ىرخأ ةرم اهيلع داعأ «هتهركو «تأكلت اهآر املف

 ًالاثتماو «هحصنل ًالوبق :يأ ؛«هتحكنف : تلاق ءةماسأ يحكنا»
 .هيلإ اهدشرأ امب ريخلا راص نكلو «هل ةهراك يهف ءالإو «هرمأل
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 ةا لاف امك ؟دومدنملا مالل اكس هوركدلا نركب كفو

 ةيآلا يفو ء[١٠۲ :ةرقبلا]4 مآ ريح َوْهَو انيس اوه نأ سڪو

 .[19 :ءاسنلا]# اًريْيَكح اح ويف ُهّللأ لعو ل ىرخألا

 اهنأ :يأ ؛«هب تطبتغاو ءاريخ هيف هللا لعجف» :تلاقف

 . ةديدش ةبحم هتبحأو ءايندلاو نيدلا نم اًريثك اًريخ هنم تباصأ

 : ةديدع دئاوف ثيدحلا اذه يفف

 .تاقيلطت ثالث لامكتساب نيبت ةأرملا نأ : اهنم

 . ًالماح نكت مل اذإ ىنكس الو اهل ةقفن ال نئابلا نأ : اهنمو

 .ةدعلا بوجو :اهنمو

 .ريشتسملل حصنلا بجي هنأ اهنمو

 حصنلل ناك اذإ هيف راشتسملا صخشلا يف حدقلا نأ :اهنمو

 لاق اذهلو «كلذ هركي ناك ولو «هيف ىتفتسملاك ؛ةبيغ نوكي ال

 : ةبيغ اهيف مذلا نوكي ال يتلا ءايشألا نايب يف مهضعب

 ۰ ٠ ٍرَدحمو ٍفّرعمو ملظتم  ٍةتس يف ٍةييغب سيل ّمّذلا
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 «”ركنم ةلازإ يف ةناعإلا بلط 0٠ نمو ٍتفتسمو اقسف رهظملو

 نباب ريهشلا فيرش يبأ نبا لامكلل «خلإ .٠ . .حدقلا» : ظفلب تايبألا )١(

 يف امك (405 ةنس ت) «ةرياسملا حرشب ةرماسملا» باتك بحاص ناجوع

 . «ةرشاعلا ةئملا نايعأب ةرئاسلا بكاوكلا» ىف هتمجرت
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 .هرك مأ «ناسنإلا
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 هرب اإ

 :(ةدعلا باب) : هلوق

 ناك ءاوس ؛توم وأ ةايحب ةقرافملا ةجوزلا صبرت : يهو

 «ةيرسلل وهف «ءاربتسالا امأو ءامهريغ وأ «خسف وأ «قالطب قارفلا

 . محرلا ةءاربب ملعلا :هنم دصقلاو

 :دئاوف ةدعللو

 يف حضاو وهو «هحاكنل ميرحو «جوزلل قح اهنأ :اهنم
 ةءارب ملعيلو «ةدعلا يف تماد ام اهتعجر كلمي هنإف ؛ةيعجرلا

 . هيبأ ريغ ىلإ بسني وأ «هبسن عيضي الئل ؛دلولل قح وهف ءاهمحر

 . ىلاعت هلل قح هنأ :اهنمو

 .هريغ ءامب هؤام طلتخي الئل ؛رخأتملا جوزلل قح هنأ :اهنمو

 : ماسقأ ةدعلاو

 ىّفوتم تناك ءاوس ءلمحلا عضو اهتدعف ًالماح تناك نإف
 . تادعلا مأ هذهو «ةايحلا يف ةقرافم وأ ءاهنع

11۰% 



 نإ اهتدعف «لماح ريغ يهو «ةايحلا يف ةقرافملا : ةيناثلاو

 عار وأ ضرع اه مرا ولو. نيس تو شيدت كاك
 مث «دوعي ىتح رظتنت اهنإف «نينس كلذ ىلع تثكمو ءامهوحنو
 ..رهشأ ةنالق اهتادعف ةا وأ ةريغ تناك نإ دفعت

 رهشأ ةعبرأ ًالماح نكت مل نإ اهتدعف ؛اهنع ىّفوتملا : ةثلاثلا

 .رشعو

* * 
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 و
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 نب ٍدْعَس تخت تناك اَهَنَأ : ةَِمَلْسَألا َةَمْيَبس ْنَع - (۱۲

 يفوت ءاَردَي دهش ْنّمِم ناکو ی لوح
 دْعَب ْتَعَضَو نأ بشن ملف ءلِياَح ّيِهَو عادلا ِةَجَح يف اًهنَع

 اَهْيَلَع َلَخَدَق باطل ْتَلَمَجَت e اًمَلَف تاق

 يل ام : هَل اقف ءِراَدلا ِدْبَع ين نم لُجر ؛ٍككَْب نب بألا وب

 یّتح ِتْنَأ ام !هاَو 0 ريجرت ِكّلَعَل ؟َةلمَجَتُم كارا

 ءَكِلَذ يل لاق اًملق : : ٌةَعْيبس ْتَلاَق شو ٍرْهْشَ ٌةَعَبْرَأ ِكْيِلَع ومت

 ٌةتلاسف ی هللا َلوُسَر 52 :ُتْيَسْمَأ ىح يبايث لع ْتْعَمَج

 ينَرَمَْو ءيِلْمَح ْتْعْضَو َنيِح ُتْلَلَح ْدَق ياپ يافا كلَ ْنَع

 . يِ ادب نإ ٍجوُرتلاب

 رت ىح اجور اهر ال ار ءاَهِمَد يف تاک

 لضف :باب «يزاغملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 = «قالطلا : باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو ء(۳۷۷۰) مقر ءاّردب دهش نم
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 نب دعس تحت تناك اهنأ» : ةيملسألا ةعيبس ثيدح يف هلوق

 ةكمب تامف «نيرجاهملا نم هنأو «هتصق تمدقت : خلإ 2. . .ةلوخ

 .هل ىثرو ءب هللا لوسر هل "'ززعتف « عادولا ةجح يف

 مل اهنأ :يأ ؛«اهلمح تعضو نأ بشنت ملف» :هلوقو

 .ارشعو رهشأ ةعبرأ لمكتست

 املف» ءرهشب هتافو دعب تدلو اهنأ :تاياورلا ضعب يف دروو

 تلمجت» ءاهسافن نم تلستغاو «عفترا : يأ ؛«اهسافن نم تلعت

 ٍلاَمَّدْلا ُتَكْوُأَو# :ىلاعت هلوق نأ تمهف اهنأ :يأ ؛«باطخلل
 ع

 مل اهنكلو «ةّدتعم لكل ماع ٤[ :قالطلا]4 نلمح َنْعَضَي نأ نهج

 مقر «لمحلا عضوب «ءاهريغو ءاهجوز اهنع ىفوتملا ةدع ءاضقنا : باب =

 هل ظفللاو )۱۸٤(.

 «(۲۹۰ /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و 75١١(« /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 يوونلل «ملسم حرش»و ۲۸١(« /5) يبطرقلل «مهفملا»و «(۳ )٠/

 مالعإلا»و :«(08 )٤/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )١/ 423١8

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١۳۷ /۸) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 ٤۷۱(« /9) رجح نبال «يرابلا : حتف»و «(۱۳۳۲ /۳) راطعلا نبال

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ٠١١(. /١ا٠) ىنيعلل «يراقلا ةدمع»و

 ۸٥(. /۷) ئناكوشلل «راطوألا لین»و )۸/ ١18١(«

 يلع رع :لجرلل كلوق هنمو «ةعنملاو ةدشلا :زعلا لصأ» :يباطخلا لاق )١(

 .(۲۹۳ /۱) «ثيدحلا بيرغ» «كلذ ىلع دتشا : يأ ؛كباصأ ام
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 لجر ؛ككعب نب لبانسلا وبأ اهيلع لخدف» : لاق اذهلف «ةنقيتم نكت

 نيديرت كلعل ؟ةلمجتم كارأ يل ام :اهل لاقف رادلا دبع ينب نم

 هلوق نأ هنظ ىلع بلغ هنأل ؛خلإ «. . . حكانب تنأ ام هللاو «حاكنلا

 هينا واب سرب ارا ةو كني و لارو  ىلاغ
 وأ تناك ًالماح ءاهنع ىفوتم لكل ماع ۲۳٤[ :ةرقبلا]€ ؟ اشو رش

 ؛كشلا اهيلع لخد «كلذ ىلع مسقأو «كلذ اهل لاق املف ءال

 «كلذ يل لاق املف» :تلاق اذهلف «مات نيقي ىلع تسيل اهنأل

 .خلإ «. . .للك يبنلا تيتأف «تيسمأ نيح يبايث يلع تعمج

 . باوصلا وه هتمهف ام ناكف

 دنس لاجر دحأ يرهزلا : يأ ؛«باهش نبا لاق» :هلوقو

 نإو .ءتعضو نيح جوزتت نأ اًسأب ىرأ الو» :ثيدحلا اذه

 ‹عضولا نيح نم اهتدع غارفب اهاتفأ هنأل : يأ ؛«اهمد يف تناك

 .- هللا همحر - لاق امك وهو ««رهطت ىتح اهجوز اهبرقي ال هنأ ريغ»

 هجا لاخلا ثّكؤأو# : هلوق مومع نأ :ثيدحلا اذه يفف

 َنيِذَلاَو# :هلوق مومع ىلع مدقم [4 : قالطلا]€ نهم َنْعَصَي نأ

 «هيلع مدقم وهف «ةيآلا [584 :ةرقبلا]€ اود َنوُردَيَو مكنم نووي

 .هب صوصخمو

 .ةدعلا بوجو :هيفو
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 ٌميِمَح يفوت :ْتَلاَق < همس أ تپ بتر نع - )1۳(

 عتصأ اَمَنِإ :ْتَلاَقَو ءاَهْيَعارَذ ْتَحَسَمَف ءةرفصب ْتَعَدَف «ةَبيِبَح م ١ 5 1١ا 6

 ُنِمْؤَت ةَأرْمإل ب ًال» :ُلوقَي هلي للا لونر تقيس يل ؛اَذَه

 ةعَبرأ ءجْوَر ىَلَع الإ ءْثآلَث َقْوَف ّدِحت ْنَأ ءِرِخآلا مْوَيلاَو شاب
 / .)«ارشعو ٍرْهْسَأ

 ةأرملا دح :باب «زئانجلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت * )١(

 :باتك يف ملسمو «رخأ عضاومو «(۱۲۲۲) مقر ءاهجوز ريغ ىلع

 «كلذ ريغ ىف هميرحتو «ةافولا ةدع ىف دادحإلا بوجو : باب «قالطلا

 )١585(. مقر «مايأ ةثالث الإ

 ء(۲۲۹ /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» :ثيدحلا حرش رداصم ٭

 يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ١1١(« /6) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و

 «ملسم حرش»و ”7١87(. /5) يبطرقلل «مهفملا»و ٦١(٠ /750) ضايع

 ٦١(« /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )٠١/ ١١١(. يوونلل

 يف ةدعلا»و ء(۳۸۸ /۸) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ء(۱۳۳۸ /1) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش

 = «يراقلا ةدمع»و 585(«2 /9) رجح نبال «يرابلا حتف»و ۲۸١(. :ص)
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 : يآ ؛«ميمح يفوت» :ةملس مأ تنب بنيز ثيدح يف هلوق

 : يأ ؛«اهيعارذ تحسمف «ةرفصب تعدف «ةبيبح مآل» بيرق

 دعب حاكنلا اهل لحي ال اهنأل ؛لمجتلا ىلإ ةجاح اهب نكي ملو

 ايندلا يف هجاوزأ نهنأل ؛نينمؤملا تاهمأ رئاسك خلك هللا لوسر

 امنإ :تلاق» ف كلذ لعف ىلإ اهل ىعادلا تنيب اذهلو «ةرخآلاو

 ةأرمال لحي ال : لوقي لع هللا لوسر تعمس ينأل ؛اذه عنصأ

 مويلاو هللاب ناميإلا نأ :يأ ؛خلإ «. . .رخآلا مويلاو هللاب نمؤت

 «ماع اذهو «ثالث قوف تيم ىلع دادحإلا نم اهل عنام رخآلا

 هنأل ؛اهنع ىفعيف «ةثالثلا امأو «هريغو نبالاو خألاو بألا ءاوس

 نأ بجيف .جوزلا :كلذ نم ىنثتسيو «ةبيصملا دوجو نم دب ال

 . ةدعلا ةدم ىف ارشعو رهشأ ةعبرأ هيلع دحت

 .هوحنو بيطلا نم عانتمالا وه : دادحإلاو ‹عنملا وه :دحلاو

 يتأي امك اهيف بغرتو ءاهحاكن ىلإ وعدت يتلا ةنسحلا سبالملاو

 ةدعلا ىف كلذ بانتجا اهيلع بجيف «- ىلاعت هللا ءاش نإ - اًبيرق

 هتكرت ول اهنإف ءاهطورش نم اطرش سيلو «ةدعلا يف بجاو وهو
 وهو «كلذ تدمعت نإ مثأتو ءاهتدع تمت دقف «ةدعلا تضم ىتح

 .جوزلا قوقح نم

 لين»و ١817(« /8) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و :«(566 /48) ينيعلل =

 . (97 /۷) يناكوشلل «راطوألا

1۱1۴۳ 



 «براقألا عيمج قوقح نم مظعأ هنأو «جوزلا قح مظع : هيف

 نإف ؛هلعف مدعب اهجوز اهرمأو «ءيش لعفب اهاوبأ اهرمأ ولف

 مل نإو «تمعنو اهبف «مهل فطلتلاو «عيمجلا ءاضرإ اهنكمأ

 اهيلع بجو «نيرمألا دحأ ةفلاخم نم دب ال ناكو «كلذ اهنكمي

 اذهلو .هقح ميظع نم اذهو ءامهرمأ فلاخ ولو ءاهجوز رمأ ميدقت

 دجست نأ ةأرملا ترمأل «دحأل دجسي نأ اًدحأ اًرمآ تنك ول» :درو

 ."”«اهيلع هقح مظع نم اهجوزل

 . جوزلا ىلع دادحإلا بوجو : هيفو

 مأ ثيدح :هلثمو «هريغ ىلع ثالث قوف دادحإلا ميرحت : هيفو

 . يتآلا ةيطع

 د ¥ *

 :ةلمج نودبو . 4ل سنأ ثيدح نم ١58( /۳) دمحأ :اًمات هجرخأ )١(

 قح يف ءاج ام :باب ‹عاضرلا : باتك يف يذمرتلا : «اهيلع هقح مظعل»

 يف هجام نباو هذ ةريره يبأ ثيدح نم )١1١09( مقر ةأرملا ىلع جوزلا

 )۱۸١۲(. مقر «ةأرملا ىلع جوزلا قح :باب «حاكنلا :باتك
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 ”الاثلا ثلا Iu م وس

 قم مما 1
 ةَأرما ّدحت ًال» : َلاَق لكي هللا َلوُسَر نأ : ةّيِطع م نع -(۱9)

 سبت لَو غو رهن تأ مؤز ىلع الإ آلت قوق تي ىلع
 الإ ءابيِط نصت الو «لجتكت الو ءبصَع َبْوَن الإ ءاغوُبصَم ابو

 بيطلا : باب «ضيحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 ياسو ‹رخأ عضاومو )۳١۷(« مقر «ضيحملا نم اهلسغ دنع ةأرملل

 ريغ يف هميرحتو «ةافولا ةدع يف دادحإلا بوجو :باب «قالطلا : باتك

 .هل ظفللاو ء(4۳۸) مقر «مايأ ةثالث الإ كلذ

 لامكإ»و ۲۸١(. /7) يباطخلل «نئسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(۲۸۸ )٤/ يبطرقلل «مهفملا»و ۷٤(. /5) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو )٠١/ ١١5(« يوونلل «ملسم حرشالو

 ء(١٠٠ /8) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(77 /5)

 نبال «يرابلا حتفا»و ۱۳١٤١(« /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 «يراسلا داشرإ»و «(7 )7١/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و 51١(. /4) رجح

 لين»و ١99(« /۳) يناعنصلل «مالسلا لبس»و ۱۹١(. /8) ينالطسقلل
 ٩۷(. /۷) يناكوشلل «راطوألا
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 هيلا تيا

 فلک هللا ٍلوُسَر ىلإ ةأرْما ٍتَءاَج : ْثَلاَق َهَمَلَس أ ْنَع- (981)
0 

 : للك هللا ُلوُسَر َلاَقَف ؟اًَهَلُحْكَدَكَأ ءاَهْنْبَع ثكتشا يبا نإ :ثّلاقف

 يه امّنِإو 36م الد : لوق كلذ لک ءال و «نّيتَرَم ىألد

 ةَرغَبلاب يمت ةئلهاجلا يف كاد تناك دقو هلا دَ ره ةر
 .هلوحلا أر ىلع

 ْتَلَخَد ءاَهْجْوَر اَهْنَع يفوت اذ اَذِإ ةَأَملا تناك :ُبَنْيَر ثّلاَقَف

 رمت ىَنَح ایش لَو ءاَبيِط ّسَمَت ْمَلَو ءاَهِباَيث رش ْتَسِبَلَو ءاَشْفِح
- 

 س 0 و
 اًملقف «هب ضتفتف ر :ٍباَدب ىتت م نس اهب نا

«eا  ox2 2 ن ر  
 م ءاهب يِمّرتف «ةرعب ىطعتف « جرخت م ‹ تام الإ ءيشٻ ضقت

 و

 . "وري وأ بيِط ْنِم ْتَءاَّش اَم ُدْعَب عجارت

 دحت :باب «قالطلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت *« )١(

 يف ملسمو 0055(2) مقر ءارشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز اهنع ىفوتملا

 ريغ يف هميرحتو «ةافولا ةدع يف دادحإلا بوجو :باب «قالطلا :باتك

 5 )۱٤۸۸(. مقر «مايأ ةثالث الإ .كلذ
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 ثالث قوف تيم ىلع ةأرما دحت ال» : ةيطع مأ ثيدح يف هلوق

 تام ولو «ةدعلا ةدم يف :يأ ؛«ارشعو رهشأ ةعبرأ جوز ىلع الإ

 تمت دقف «ةدملا هذه يضم دعب الإ هتومب ملعت ملف «بئاغ وهو

 .هتدم يضمل دادحإ الو «ةدعلا

 «ةنيزلل دصقي ناك اذإ : يأ ؛«اًغوبصم اًبوث سبلت الو» : هلوقو

 ؛نميلا نم يتأي بايثلا نم عون وهو ««بصع بوث الإ» :لاق اذهلو
 لجأل غوبصملا مرحي هنأ :دوصقملاف «ةنيزلا ريغل غوبصم هنإف
 فلتخيو «مرحي الف «كلذ وحنو ةنهملل غبص ام امأو «ةنئيزلا

 .ةنكمألاو ةنمزألا فالتخاب

 مرحيف ءاهحاكن ىلإ وعدي امم هنأل ؛يلحلا عيمج سبل مرحيو
 ىلع لعجي يذلاو «سأرلا ىلع لعجي يذلا :هعاونأ عيمجب اهيلع

 ۲۸١(« /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم # =

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(۲۲۹ /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «مهفملا»و 207١ /0) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و (,۳ /ه)

 حرش»و )٠١/ ۱١١(« يوونلل «ملسم حرش»و ء(۲۸۲ /5) يبطرقلل
 «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 2057 /4) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع

 ء(١٤١٠ /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(5 ٠77 /8) نقلملا نيال

 رجح نبال «يرابلا حتف»و ء(۲۸۷ : ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

 «يراسلا داشرإ»و 2(” )۲١/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ,(586 /9)

 :.(97 /۷) يناكوشلل «راطوألا لين»و .(۱۸۸ /78) ينالطسقلل
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 يف لخديو «نيلجرلاو نيديلا يف لعجي امو «ةبقرلاو ردصلا

 .اهوحنو “لواجملا كلذ

 ولو «غبصي مل ام لك بايثلا نم حابيو :ءاملعلا ضعب لاقو

 . "”لمحأ بهذم نم روهشملا وهو ءاريرح ناك

 لمعتسي ام عيمج مرحي هنأ :هنع ةيناثلا ةياورلا : حيحصلاو

 ةلعلا سيلو «ضيبأ هتقلخ ىلع ناك وأ «غبص ءاوس «"ةنيزلل

 ضيبلا بايثلا ضعب ناك امبر لب «هب لمجتلا ةلعلا امنإو ءهغبص

 . ةغوبصملا بايثلا نم ريثك نم لمجأو نسحأ

 .«”ميقلا نباو «مالسإلا خيش لوقلا اذه راتخاو

 : اهيلع مرحي اممو ««9باوصلا وهو :«فاصنإلا» يف لاق

 «نيلجرلاو نيديلا يف لعجي امك ةنيزلا هجو ىلع هتلمعتسا اذإ ءانحلا

 .هب سأب الف ءاهوحنو حورقك ؛ملأ ىلع هتلمعتسا ول امأو

 .ءاسنلا رواسأ )١(

 E)» /0) «عانقلا فاشك» ۲۰٠(« :ص) يواجحلل «عنقتسملا داز» :عجار (؟)

 )٥/ 08١(. «ىهنلا يلوأ بلاطم»

 7١6(. /9) «فاصنإلا» ءاهدعب امو ١6١( /9) «ريبكلا حرشلا» :عجار (۳)

 ء(١١١ /۲) «نيعقوملا مالعإ» ء(۲۷ /4) «ىواتفلا عومجم» :عجار (4)

 .(5177 /0) «داعملا داز»

 )0( «فاصنإلا» )9/ ۳۰٣١(.
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 دوسألا لحكلاو دمثإلا يف :يأ ؛«لحتكت الو» :هلوقو

 ىقبي ال يذلا لحكلا لحيو ءاهب لمجتي يتلا لاحكألا نم هوحنو

 .ءاودلاك نيعلا يف رثأ هل

 هنأل ؛بيطلا عاونأ عيمج : يأ ؛«ابيط سمت الو» :هلوقو

 وأ ءاقوحسم وأ ءاّيئام ناك ءاوس ءاهحاكن ىلإ وعديو ءاهيف بغري
 . كلذ ريغ وأ ءروخب دوع

 نم :يأ ؛«ترهط اذإ الإ» :لاقف كلذ نم ىنثتسا مث

 وأ» «بيطلا نم عون وه «طسق نم» ةعطق : يأ ؛ «ةذبن» اهضيح

 ؛ جراخلا لحم يف اهلعجت :يأ ؛بيطلا نم عون اًضيأ «رافظأ

 دعي ال اًضيأ هنألو «كلذ حابيف :يأ ؛هتموهزو هحير بهذيل

 لاق اذهلو «هيلإ جيتحا ولو «بيطلا لامعتسا حابي الو «ًالمجت
 :تلاقف ب يبنلا ىلإ ةأرما تءاج» :ةملس مأ ثيدح يف

 ؛«اهنيع تكتشا دقو ءاهجوز اهنع يفوت يتنبا نإ !هللا لوسر اي
 وأ نيترم .«ال» :ِلك هللا لوسر لاقف ؟اهلحكنفأ» «تعجو :يأ

 ىأر املف ءال :لوقيو «كلذ هيلع درت :يأ ؛«خلإ . . .اًثالث

 «مهيلع هتمعنو «مهب ىلاعت هللا ةمحر ركذ ءرمألا اذهل اهلاقثتسا

 دقو» «ةليلق ةدم اهنإ :يأ ؛«رشعو رهشأ ةعبرأ يه امنإ» :لاقف

 : يأ ؛«لوحلا سأر ىلع ةرعب يمرت ةيلهاجلا يف نكادحإ تناك

 «ةفصلاو ددعلاب كلذ ففخ هللا نأ عم «نكدنع كلذ ةفخ عم
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 !؟ةليلقلا ةدملا هذه نولقثتست فيكف

 ؛«ةأرملا تناك» :تلاقف «ةملس مأ تنب بنيز كلذ ترسفو

 ؛«[اًشفح] تلخد ءاهجوز اهنع يفوت اذإ» ةيلهاجلا يف : يأ

 تيب [نع] ةرابع وهو ءاقيض نوكي رعشلا تيب يف عطقي ام : يأ

 ابيط سمت ملو» ءاهحبقأ : يأ ؛«اهبايث رش تسبلو» ءادج قيض

 اهيلع مكارتتف «فظنتت الو «هريغ الو ءام ال :يأ ؛«اًئيش الو

 هذه يف يهو :يأ ؛«ةنس اهيلع رمت ىتح» «قرعلاو خاسوألا

 ضتفتف «ةاش وأ ريط وأ رامح ؛ةبادب ىتؤت مث» «ةحيبقلا ةلاحلا

 املقف» اهنتنو اهتحئار ةدش نمو ءاهخسو هب كلدت :يأ ؛٤هب

 : يأ ؛«اهب يمرتف «ةرعب ىطعتف جرخت مث «تام الإ ءيشب ضتفت

 ةعينشلا ةلاحلا هذه يف ةليوطلا ةدملا هذه اهيلع ىضم ام ىلإ ةراشإ

 مث» «ةرعبلا هذه يمر نم اهدنع فخأ اهجوز توم ىلإ ةبسنلاب

 . هريغ وأ بيط نم تءاش ام» اذه دعب : يأ ؛«دعب عجارت

 لدب ثيح ؛مهيلع هفيفختو «ةمألا هذهب هللا ةمحر ىلإ رظناف

 ءاهخسو ليزتو «فظنتت نأ اهل حابأو ءرشعو رهشأ ةعبرأب ةنسلا

 ىلإ بهذتو «لامجلل دصقي ام ريغ بايثلا نم تءاش ام سبلتو

 اهنأ ريغ ءهطسو وأ هلفسأ وأ هالعأ ىلإ اهتيب نم تءاش ثيح

 «هقيضل ؛هب يمس «ضرألا نم كمسلا بيرقلا ليلذلا تيبلا :شفحلا» )١(

 .(۲۸۷ /5) «ناسللا» «شافحو شافحأ هعمجو
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 نشو هوجو اعط درك يرل تاتا نإ هت حرشتال

 اهيلع مرحيو «طقف اًراهن كلذل تجرخ ءاهتجاح يضقي دحأ اهل

 ول هلثمو «- اًبيرق ولو - اًضيرم دوعت الو ءاقلطم ليللاب جورخلا

 ردقب راهن جرختف ءاهوحنو ةمدخك ؛بسكتلل جورخلل تجاتحا
 ءدادحإلا لبق هتملاكم اهل حابي نمف «سانلا ميلكت امأو «ةجاحلا

 .الف ءال نمو «هدعب اهل حابي هنإف

 الال1]
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 كبش 1 كي راد مكانا شب یا5٤ : رولا قدوس يف تالا
 : ا ُفَرَكَدَو ُهَظَعَوَو يلع الف ٦] :رونلا1 مس

 َكَنَعَب يِذَّلاَو أل :َلاَقَق .ةرخآلا ٍباَذَع ْنِم ْنَوْهَأ اتَذلا َباَدَع
 َباَذَع نأ ارب ربخأو ءاَهَظَعَوَف ءاَماَعَد وت .اَهِيَلَع ُتْبَذَك ام !ٌّقَحلاب 0-0

2 

2 

 !ًقَحلاب َكَنَعَب يِذَّلاَو ءال :ْثتَلاَقَق .ةر ا باذَع ْنِم نوا ايدل
 نمل لاب ِتاداهَش عبرا هش لجلب ابق .ٌبذاَكَل هل
 5-6 lh كلم َنيِقداَّصلا
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 00 «َنيبذاكلا نِ نإ شاپ ِتاداهش عَ برأ ْتَدِهَشَق قَأْرَملاِ

 هت امه قر 17 0 .َنيِقداَصلا نم ناك نإ اهيل وها بضع نأ
2 

e ا 

 TT ‹ٌتذاك امكدَحَأ أ نأ ملْعي هللا»

 . يلام !وللا ٍلوُسَر اي : لاق . «اهْيلَع َكَل َليِبَس ال» : ظفل ىفو

 ْنِم تللختْا اَمب وهف ءاَهْيلَع تقدص نإ ءَكَل لام ال» :َلاَ
 0 م چ ت ا 7 رژ مهري ا ه 8 7 7

 ."اًهنِم كل دَعْبَأ وهف ءاهْيلَع تبذك تنك نو ءاهجْرف
% 

 ةنورقم نيبناجلا نم ةرركم ناميأ :وهو ««ناعللا باب» : هلوق

 :ىلاعت هلوق هيف لصألاو «نيجوز نيب الإ نوكي الو «بضغ وأ ةنعلب

 .ةيالا ٠ :رونلا] اكه مهني رو مهو وب نيز 3

 )١( * مقر «ناعللا :باتك يف ملسم هجرخأ :ثيدحلا جيرخت )۱٤۹۳(.

 مقر «ةنعالملا قادص :باب «قالطلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 )٠٠٠٠(« مقر «ناعللا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )۱٤۹۳(«

 .هل ظفللاو

 * لامكإ»و .(؟72721 /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم

 ضايع يضاقلل «ملعملا )0/ 8١(. يبطرقلل «مهفملا»و )5/ ۲۹٤(«

 يوونلل «ملسم حرشاو )٠١/ ١15(« قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو
 ):/ ٠١(« نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )٤١۳ /8(ء

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ) 22١707 /۳نبال «يرابلا حتف»و

 رجح )9/ ٤٤١(« ىنيعلل «يراقلا ةدمع»و )۲١/ ٠١(« داشرإ»و

 ء(۱۹۳ /7) يناعنصلل «مالسلا لبس»و ء(۱۷۷ /۸) ينالطسقلل «يراسلا
 يناكوشلل «راطوألا لين»و )۷/ ٠١(.
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 ؛ةبآلا نم ةدافتشم اهلك اطورتش اهيف ةاملعلا طرتشاو

 «لجرلاب أدبي نأو «ركنت ةجوزلا نأو «نيجوز نيب هنأ طارتشاك

 يف وه نرقي نأو «تارم سمخ ناميألا امهنم لك رركي نأو

 . نيقداصلا نم ناك نإ

 :رومأ ةعبرأ هيلع بترت «ناعللا مت اذإو

 .هنع دحلا طوقس :اهدحأ

 .اهنع دحلا طوقس : يناثلا

 .ةدبؤملا ةقرفلا : ثلاثلا

 .هبسن هقحلي الف «هافن اذإ دلولا ءافتنا : عبارلا

 بوجو هلبق ركذ هنإف ؛هعرش يف ىلاعت هللا ةمكح يف ءافخ الو

 «نينصحملا ىمر نم هلثمو «تانصحملا ىمر نم ىلع فذقلا دح

 عراشلا قرف «ةيبنجألا ىمر نمك سيل هتجوز ىمر نم ناك املف

 ناف «هيلع هل ربص الو «هنقيت امب الإ اهيمر ىلع مدقي ال هنإف ؛امهنيب
 .اًررضو اًراع كلذ يف هيلع

 :لاق نالف نب نالف نأ» :رمع نبا ثيدح يف لاق اذهلو

 فيك .ةشحاف ىلع هتأرما اندحأ دجو ول تيأرأ !هللا لوسر اي

 لثم ىلع تكس «ثكس نإو «ميظع رمأب ملكت ءملكت نإ ؟عنصي
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 لح :يأ ؛ 7(هومتدلج ءملكت نإ» : تاياورلا ضعب ىفو ««كلذ

 «تكس نإو « يغب چود نوكي نأ راع كلذ يف هيلعو «فذقلا

 .هلهأ ىف

 اذه هتهاركل ؛«هبحي ملف دلع ىبنلا تكسف» :هلوقو

 هاتأ «كلذ دعب ناك املف» : لاق اذهلف «كلذ نم ءىشب هتأرما نم

 ضعب يفو «خلإ «. . .هب تيلتبا دق هنع كتلأس يذلا نإ :لاقف

 ««كرهظ يف ٌَدَح ًالإو ءةنيبلا» :هل لوقي لعج هنأ :تاياورلا

 .هظعوو للك هللا لوسر هيلع نهالتف ءةيألا 3: : رونلا] € مهجور

 .خلإ 2. . .هركذو

 «نعالي الو عدتري هلعل ؛لجرلا ظعوي نأ عرشي هنأ :هيفف

 باذع نم نوهأ فذقلا دح وه يذلا ايندلا باذع نإ :هل لاقيو

 ‹يه ظعوت مث «ناعللاب رمأ «نعالي نأ الإ ىبأ اذإف «ةرخآلا

 نإو «تدح «ترقأ نإف ؛نعالت ملو «تعجر نإف «هلثم ركذتو

 )١5905(. مقر ناعللا : باتک يف ملسم هجرخأ (۱)

 نأ هلف «فذق وأ ىعدا اذإ :باب «تاداهشلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 .(551/1) مقر «ةنيبلا سمتلي
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 نم روهشملا ىلع نعالت وأ رقت ىتح سبحتف «نعالت ملو رقت مل
 . دمحأ بهذم

 . حيحصلا وه اذهو «"رقت مل ولو «تلكن اذإ دحت اهنأ : هنعو

 ؟بئات امكنم لهف «بذاک امكدحأ نأ ملعي هللا» :هلوقو

 . بذاك امهدحأ نأ دب ال هنأ : يأ ؛ «اثالث

 . عجريو مدني امهدحأ لعل ؛امهيلع ةبوتلا ضرع : هيفو

 هذه نإف ؛اًدبأو اًمئاد "یا ؛«اهيلع كل ليبس ال» :هلوقو

 . نيريثك جاوزأ دعب ولو «هل لحت الف «ةدبؤم ةقرف

 : لاقف» «هقادص : يأ ؛«يلام !هللا لوسر اي :لاقف» :هلوقو

 تنك نإ» كنأل ؛اًئيش اهيلع قحتست ال : يأ ؛خلإ 2. . . كل لام ال

 لر دلا هل رر ال جرف نم تللختنا ام وهف قدا

 ءاهيلع بذك ناك نإو ءاهجرف حابتسا دقو قادصلا نيب هل عمجي الف

 .دعبأ وهف

 .ناعللا ةيعورشم : هيفف

 : ةريثك رومأ يف هريغ فلاخ دقو

 .ةماسقلاك نيبناجلا نم نوكت ناميألا نأ : اهنم

 . قباسلا عجرملا )۲(
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 .ةداهشلا ظفل نيميلا عم نرقي نأ دب ال هنأ : اهنمو

 هسفن نعليف «ةنعللا ةظفل ةسماخلاب نرقي نأ دبال هنأ :اهنمو

 ىلإ اهفيضتو «بضخلا ةظفل اهب نرقت نأ يه دب الو ءاّبذاك ناك نإ
 . نيقداصلا نم ناك نإ اهسفن

 .اضيأ ةماسقلا اذه يف هكراشيو «ةرركم ناميأ هنأ :اهنمو

 ءركنأ نم ىلع نيميلاو «يعدملا ىلع ةنيبلا لصألا نأ :اهنمو

 .ناميأ اهلك اذه يفو

 .امهنم لك ظعوي هنأ : هيفو

 . لجرلاب أدبي نأ :هيفو

 . هبئان وأ مامإلا ةرضحب نوكي هنأ : هيفو

 .ةبوتلا امهيلع ضرعت نأ : هيفو

 .ةدبؤم ةقرف امهنيب قرفي هنأ : هيفو

 .اهاطعأ امم ءيشب اهيلع عجري ال هنأ : هيفو

 . نيجوزلا نيب صاخ هنأ : هيفو
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o2ور 0 روث وو 5 5 ر ا  

 الجر ْنأ :- امهنع هللا ىئىضر  َّرمع نب هللادبع نع - )2١0"(

 امك انعالتف لَو هللا ٍلوُسَر ِنَمز يف اهِدلَو نم ىفتناو «هتآرما ىمر 2 77 نال 7 0 2 ت 6 يا 7 نإ مس

 . نينعالتملا َنْيَب قّرفَو «ةَأَرَملِل ٍدلَولاب ىضق مث «ىلاعت هللا لاق "م ل هل كم يه 02 17 1 7 7 ا

 . خلإ 2. . .هتأرما ىمر ًالجر نأ» :رمع نبا ثيدح يف هلوق

 . حيبقلا مالكلا :يمرلاو «ءيشلاب فذقلا :ةغللا يف يمرلا لصأ

 :هلوق :باب «ريسفتلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت #* )١(

 ء(١۷٤٤) مقر «[4 :رونلا] 4 َنيِقِدَّصلأ م ناک نإ آه هنآ بص نأ ة سولو >

 )١595(. مقر «ناعللا : باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو هل ظفللاو

 «راكذتسالا»و ۲۷١(« /۳) يباطخلل «نتسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 )٥/ ۱۹٤(« يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(45 /5) ربلا دبع نبال

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(1۸ /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حزش يف ةدعلا»و 55٠(« /۸) نقلملا نبال «ماكحألا

 نبال «يرابلا حتف»و ۱٠۸(« /1/) يقارعلل «بيرثتلا حرط»و )۳/ ٠٠١(«

 داشرإ»و )۲١/ 0027٠١ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ٤١١(« /۸) رجح

 5١(. /۷) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(۱۷۸ /۸) ينالطسقلل «يراسلا
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 ءانزلاب اهفذق هنأ : يأ ؛ةصاخ انزلاب فذقلا وه : حالطصالا يفو

 .هنم أربتف ءهنم سيل دلولا نإ :لاقو

 ؛ «ىلاعت هللا لاق امك انعالتف كي هللا لوسر امهرمأف» :هلوقو

 ثيدحلا اذه نإف ؛قباسلا ثيدحلا يف اًحضوم مدقت امك :يأ

 .لوألا ثيدحلا نم رصتخم [نع] ةرابع

 ءهمأ ىلإ بسني ناك : يأ ؛«ةأرملل دلولاب ىضق مث» : هلوقو

 «هيلع نعالو «هافن جوزلا نأل ؛بألا ةهج نم هبسن عطقناو

 ينأي ام اذه يفاني الو ««رجحلا رهاعللو» :هلوقل ؛ينازلاب قحلي الو

 .هفني مل اذإ :كلذب دارملا نإف ؛20”(شارفلل دلولا» : هلوق نم

 .- مدقت امك  ةدبؤم ةقرف : يأ ؛ «نينعالتملا نيب قرفو» : هلوقو

 هيلع نعالو ءدلولا نم ىفتنا اذإ هنأ : ثيدحلا اذه يفف

 ىبأو «ينم دلولا اذه سيل : لاق لب «نعالي مل نإو «هقحلي ال هنإف

 .هقحل «نعالي نأ

 «لمح وهو هافن ولف «عضولا هيفنل طرتشي ال هنأ :هيفو
 .ةدالولا دعب ناعللا ةداعإ ىلإ جاتحي الو «كلذب ىفتنا «هيلع نعالو

 نقيت اذإو ءدوصقملا كلذب لصحي هنأل ؛ءاملعلا يلوق حصأ اذهو

 تناك ةرح «شارفلل دلولا :باب «ضئارفلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 :باب «عاضرلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو (5159) مقر «ةمأ وأ

 ١5051(. مقر «تاهبشلا يقوتو شارفلل دلولا

11۳۲ 



 الثل ؛دلولا يفنو «ناعللا هيلع بجو «هنم سيل دلولا نأو ءاهانز

 هنأ ءنظلا ىلع بلغ اذإ هيفن زوجيو «هنم يبنجأ وهو هبسن هقحلي

 .اهانز هققحت عم «هنم سيل

 .همأل هب ىضقي دلولا نأ : هيفو

 ةمومألاو ةوبألا ةهج نأل ؟همأ هتبصع له ءاملعلا فلتخاو

 : «ننسلا» يف درو هنألو ءاهتبصع هتبصع اهدعبو ءاهيف ترصحنا

 تنال يذلا اهدلوو ءاهقيتعو ءاهطيقل : ثيراوم ةثالث ةأرملا زوحت»

 . ”دمحأ نع ةياور وهو «مالسإلا خيش رايتخا اذهو هيلع

 يه ال ءهمأ ةبصع هتبصع نأ :بهذملا نم روهشملاو

 ‹«ننسلا» يف يذلا ثيدحلا تبث نإ الإ .حصأ بهذملاو «"اهسفنب

 .نورخآ هتبثو ‹مهضعب هفعض ثيدحلا نإف ؛حصأ خيشلا رايتخاف

 .نينعالتملا نيب قيرفتلا : هيفو

¥ ¥ ¥ 

 مقر «ةنعالملا نبا ثاريم :باب «ضئارفلا :باتك يف دواد وبأ هجرخأ )١(

 ءاسنلا ثري ام :ءاج ام :باب «ضئارفلا :باتك يف يذمرتلاو «<40)

 )5١١5(. مقر «ءالولا نم

 . 0759 /۳۱) «ىواتفلا عومجم» «(78 /۷) «ریبکلا حرشلا» :عجار (۲)

 .(105 ۲٥١۳ /۹) «فاصنإلا» ء(۲۸ /۸) «ريبكلا حرشلا» :عجار (۳)

1۱۳۴۳ 



 ةراَرَق يب ْنِم لر َءاَج :َلاَق ءهيفط ةَرْيَرْه يبا ْنَع - 210
 1 لا لَ تون هوسا اًمالغ ْتدَلَو يِتآرْما نإ :َلاَقَف فيك ىلا ىلإ 4 و 7 م 43 2

 ت

 رمح :َلاَق ««؟اهناولأ اَمَث» :َلاَق معن :َلاق .«؟ُلبِإ َكَل ْلَه»

 ىنأق» : لاق ف اهيف نإ :َلاَق 1؟َقَيوَأ نم اهيف ٌلّهْف» :ل
 اذَهَو» :َلاق ءقزع هَعَرن نوكي نأ ىَسَع :لاق .(؟كلذ اًهاتأ  A GÎوا ا ا ما A E ع

 ع ل ا ےک

 .'«قرع هعزن نوكي نأ ىَسع

61 

 ضّرَع اذإ :باب «قالطلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 «ناعللا :باتك يف ملسمو «رخأ عضاومو 54469(2) مقر «دلولا يفنب

 .هل ظفللاو )١5٠١(, مقر

 ةضراع»و .«(۷۲ / ىباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(۲۸۹ /4) يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرشاو TV)» /% يبطرقلل «مهفملا»و (4ه /ه)

 مالعإلا»و «(59 /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو 201375 )١

 (ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 42507 /۸) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 = حتفاو ۱1۸A)» /۷( ىقارعلل «بيرثتلا حرط»و Y>» /۳) راطعلا نبال

1۱۳4 



 ىلإ ةرازف نم لجر ءاج» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوقو
 وهو :يأ ؛«دوسأ اًمالغ تدلو يتأرما نإ :لاقف ايب يبنلا

 هل له :هلأسيو ءاهفذقب ضرعي ناكو «هنولل نافلاخم هتجوزو

 ةرابعب همهفأ «- مالسلاو ةالصلا هيلع  دشرملا هنم مهف املف ؟كلذ

 لهأ نم هنأل ؛اهصخو «.«؟لبإ نم كل له» :لاقف «هيلإ برقت

 اهلك :يأ ؛«رمح :لاق ؟اهناولأ امف :لاق ءمعن» :لاق «ةيدابلا

 نول وهو ««؟قروأ نم اهيف نوكي لهف :لاق» نوللا اذه ىلع

 «نوللا اذه ىلع ةدحاو :يأ ؛«اقرول اهيف نإ :لاق» «فورعم

 نأ عم «نوللا اذه اهل نيأ نم :يأ ؛«؟كلذ اهاتأ ىنأف :لاق»

 ؟لبولا هذه نم ةدولوم يهو «هذه نولل فلاخم لبإلا رئ
 وأ هدادجأ نم لعل : يأ ؛«قرع هعزن نوكي نأ ىسع :لاقف»

 هل لاق املف «هيلع دلولا نول ءاجف «نوللا اذه ىلع ًائيش هتادج

 ىسع اذهو» : لك هللا لوسر هل لاق «هسفنب هلاؤس باجأو «كلذ

 نم لعلف «دحاو امهنع باوجلا نأ يأ ؛«قرع هعزن نوكي نأ

 عنقف «هتفصب 0 اذه ءاجف .دوسأ اًدحأ كتادج وأ كدادجأ

 نايب متا لاحلا هل نيب يذلا يفاشلا باوجلا اذهب

 ,((595 /۲۰) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ٤٤١(« /9) رجح نبال «يرابلا =

 يناعنصلل «مالسلا لبس»و ١77(. /8) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و

 ۷٤(. /۷) یناکوشلل «راطوألا لين»و )*/ ١95(«

11۳ 



 «نيقيلا نم دب ال لب «نظلا درجمب فذقلا زوجي ال هنأ : هيفف

 . فذقلا يف هل صخري مل «ةنيرقلا هذه لثم ىأر ولف

 داشرتسالاو لاؤسلا هجو ىلع ناك اذإ ضيرعتلا نأ :هيفو

 «هيف هيلع دح الو ءاقذق دعي الف .- فذقلا ىنعم هنم مهف ولو -

 حدقلاو فذقلا هب دصق اذإ ضيرعتلاو حيرصتلا يف دحلا امنإو

 .داشرتسالا لجأل ال .فوذقملاب

 هبر هب هرمأ ام لثتما دق هنإف ؛هداشرإو كك هميلعت نسح :هيفو

 1١5[« :لحنلا]4 ةَ َةظِعَوَمْلاَو َةَمكِ ابكر ليس لل عد * :هلوقب

 هنإ :هل لاق ولو «هبر اهب هبدأ يتلا بادالا نم كلذ ريغ ىلإ

 ىفكل «كلذ وحنو «كدلو دلولاو «نظلا اذهب اهيمر كل زوجي ال

 حضتتو « عنقي نأ ةي دارأ نكلو «هرمأ لجرلا لثتماو «باوجلا يف

 .رمألا ةقيقح هل

 هذخأمو ءيشلا ةمكح نييبت : مكحلا نييبت عم يغبني هنأ : هيفو

 نوكي هبحاص نإف ؛ملعلا تاجرد ىلعأ اذهف «ةنسلاو باتكلا نم

 ليزي الف ءهجو لك نم ةمات ةحارو «بلق نانئمطاو نيقي ىلع

 . ماتلا نيقيلا هب غلب هنأل ؛ةهبش الو كش هملع

۱۱۳١ 



 00 :ْتَلاَق «- اَهَنَع هلل يضر - ةشئاع ْنَع - (19)

 ٌدْعَس اقف «مآلغ يف َةَعْمَز ُنْب ُدْبَعَو ءِصاَقَو يبا ن ُدْعَس

 ب يّ ده صلو بل نب ثم يج لذ اللا َلوُسر ای

 َدِلُو ىا َلوُسَر اي يخ اذه :َةَعْمَر ُنْب ُدْبَع َلاَقَو ءوهَبَس ىَلِإ ظنا

 ىأرف وِهبَش ههبش ىلإ لي هللا ٌلوُسَر َرَظَنَف .ِهِتَديِلَو ْنِم يب شارف ىَلَع

 يشار لولا مَ نن دب ا ََل وهه :َلاَ بتعب انب اهبش

اي ُهْنِم يِبجَتْحاَو ُرَجَحلا ٍرِهاَمْللَو
 O 6 وس رت مَ « دوس 

 ءارش :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 عضاومو هل ظفللاو )۰0٥(‹ مقر «هقتعو هتبهو «ىبرحلا نم كولمملا

 .«تاهيشلا يقوتو «شارفلل دلولا : باب « عاضرلا : باتك يف ملسمو «رخأ

 )/١501(. مقر

 ء(۲۷۸ /⁄۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ١57(« /۷) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

«(TEA /5(يوونلل «ملسم حرشا»و )44 /5) يبطرقلل «مهفملا»و  

 = مالعإلا»و ۷١(« /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و «(۳۷ )۱١/
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 :«صاقو يبأ نب دعس مصتخا» :ةشئاع ثيدح يف هلوقو

 لاقف ؛مالغ يف ةعمز نب دبعو» «ةنجلاب ةرشبملا ةرشعلا دحأ وه

 رظنا «هنبا هنأ يلإ دهع ؛ةبتع يخأ نبا اذه !هلا لوسر اي :دعس

 «تلمحف «ةعمز ةمأب رهاع دقو ءاّرفاك ةبتع ناكو .«ههبش ىلإ

 ءةيلهاجلا يف مهتداع هذه تناكو «هنبا هنأب ادعس هاخأ ىصوأف

 نب دبع لاقو» «ةبتع هبشك ههبش نأبو «هب هوخأ هيلإ دهع هنأب ىلدأف
 نم :يأ ؛«هتديلو نم يبأ شارف ىلع دلو .يخأ اذه :ةعمز

 ءاهارست اذإ ةمألاو ءاهب لخد اذإ ةجوزلا : شارفلا نإف ؛هتيرس

 . شارفلاب ىلدأف ءاشارف هب نوكت الف «كلملا درجم امأو

 ,؛ةبتعب اتيب اهبش ىأرف ءههبش ىلإ لك هللا لوسر رظنف»
 . شارفلا ةوقل ؛«دبع اي كل وه :لاقف» «شارفلا حجر هنكلو

 «شارفلل دلولا :لاقف» ءمكحلا ليلدو «ةمكحلا ركذ مث

 .«رجحلا» ينازلا : يأ ؛«رهاعللو

 . مجرلا :دارملا : ليق

 هنأ :يأ ؛رجحلا هيفب :نولوقي امك «ةبيخلا :دارملا : ليقو

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(508 /۸) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب =

 حتفاو )1۲۱ /۷) يقارعلل «بيرثتلا حرط»و ١755(, /⁄/۳) راطعلا نبال

 )١1١/ ۱١۷(« ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ء(۳۲ /۱۲) رجح نبال «يرابلا

 ١65(. /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و

۴۸ 



 هنأل ؛رهظأ اذهو ءراسخلاو ةبيخلا لصح لب «ءيش هل لصحي مل

 «هريغ امأو «نصحملا الإ مجري ال هنإف ؛اقلطم رجحلا ينازلل سيل

 لك نقي امه نركب نأ لضألا ناكو خل دي وفق الف

 . خلإ 2. . .ةدوس اي هنم يبجتحاو» :لاق اذهلف «هجو

 هل لحي الف «مازلإلا هجو ىلع وه :ليقف «كلذ يف فلتخا

 . اهيلإ رظني نأ
 نكي نأ يغبني يب هءاسن نأل ؛عرولا هجو ىلع هنإ :ليقو

 «مازلإلا هجو ىلع ناك ول هنأل ؛حصأ اذهو «نهريغ نم عروأ

 اهنيب قرف الو «هنم نبجتحي نأ ةعمز نب دبع مراحم عيمج رمأل

 ناكو «ةبتعب ههبش ىأر امل هنكلو .«كلذ يف هئاسن رئاس نيبو

 «ةدوس ىلإ رظني ال نأو «عروتلا بحأ «دبعل هنأ رهاظلا يف مكحلا

 عيمج كلذ ىلع بترت «بسنلا يف هب قحلأ اذإ هنأ لصألا نألو

 .بسنلا ىلع بترتي ام

 : ةريثك لئاسم ثيدحلا اذه يفف

 رقأ اذهلو «بسنلا قاحلتسا يف ليكوتلاب سأب ال هنأ :اهنم
 .هاوعد ىلع اًدعس لك يبنلا

 ؛ةيلام ريغ وأ ةيلام اقوقح كرتو «ناسنإلا تام اذإ هنأ :اهنمو

 . كلذ يف هلكوي مل ولو ءاهب ةبلاطملا يف هماقم موقي هثراو نإف

۳۹4 



 : قوقح ةثالث يف فلتخاو

 . فذقلا قح :اهدحأ

 . ةعفشلا : يناثلا

 . طرشلا رايخ : ثلاثلا

 توم دعب اهب بلاطي ال ةثالثلا هذه نأ : بهذملا نم روهشملاف

 :- هللا همحر  دمحأ مامإلا لاق اذهلو ء"اهب بلاط اذإ الإ ثروملا

 رايخو «فذقلا قحو «ةعفشلا قح :اهباحصأ تومب طقست ةثالث

 . '"”طرشلا

 ؛ حيحصلا وه اذهو «"قوقحلا نم اهريغك ثروت اهنأ : هنعو

 . ةريثك ةلدأل

 عم هبشلل مكح الف «هبشلا ىلع مدقم شارفلا نأ :اهنمو
 ىلع نعالو «هافن اذإ الإ شارفلا بحاص نع يفتني الو «شارفلا
 .- مدقت امك كلذ

 .بسنلا توبثل اًببس نوكي ال انزلا نأ : هيفو

 «ىهتنملا حرش» «(۲۲۰ )٠١١/ «فاصنإلا» ء(١4 /5) «عورفلا» : عجار )000

 )۲/ ٤۷).

 ۲٠١(. /۳) «عانقلا فاشك»:عجار (؟)

 ۳۹٤(. ل91 )٤/ «(فاصنإلا» : عجار )۳(

١١ 



 مكحيف ؛ةدحاولا ةلأسملا يف ماكحألا ضعبتت دق هنأ : هيفو

 لجر  ًالثم  دهش اذإف ؛تاداهشلا يف امك ؛ةهج نود ةهج نم هب

 عاب ولف ؛عيبلا يف امكو «عطقلا نود لاملا تبث «ةقرسب ناتأرماو

 «ةدحاو ةقفص ؛اًرمخو الخ وأ ءاًمولعمو ًالوهجم وأ ءاّرحو اًدبع

 .رمخلاو لوهجملاو رحلا يف لطبو «لخلاو مولعملاو دبعلا يف حص

 ةأرما نانثا ىطو ولف «شارفلا مدع عم هبشلا رابتعا :هيفو

 ضرعي هنإف «شارف الو ء[امهنم] لك هاعداو ءاّدلو تدلوف «ةهبشب

 .امهل وهف ءامهب هتقحلأ نإو ءهل وهف «هب هتقحلأ نمف ؛ ةفاقلا ىلع

١1١5١ 



 ر م 5 بت و

 مَلَأ» :لاقف هجو ُريِراَسَأ قربت ارو ارور سم رسم هلي ىلا َىَلَع

 َّنِإ :َلاَقَق ٠ ر ِنْب َةَماَسَأَو ةَراَح ن دبر ىلإ آرت ارم

 . ضعت نمل ماَدقألا و هله ضعَب

 ."9هاَفئاَ رَرَجُم ناک» : ظفل يف

 ةفص :باب «بقانملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 «عاضرلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو ء(۲١۳۳) مقر هلك يبنلا

 )١509(. مقر «دلولا فئاقلا قاحلإب لمعلا :باب

 مقر «دلولا فئاقلا قاحلإب لمعلا :باب «عاضرلا :باتك يف ملسم هجرخأ (0)

 5٠١٠(. /6١ه9)

 ةضراع»و ۲۷١(. /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(١۲۹ /58) يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرشاو c(44۸A /0% يبطرقلل «مهفملا»و »)106 /:)

 مالعإلا»و 2(” )٤/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )٠١/ 5٠(«

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 58١(« /۸) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 = )١١/⁄٥٦1(« رجح نبال «يرابلا حتف»و ۱۳۷١(« /7) راطعلا نبال

1۱14۲ 



 اًرورسم يلع لخد ةي هللا لوسر نأ» :ةشئاع ثيدح يف هلوق

 كلذ فرع عرس اذإ ؛ ا هتداع هذه تناكو .«ههجو ريراسأ قربت

 .ههجو يف

 ةثراح نب ديز ىلإ افنآ رظن اًرزجم نأ يرت ملأ» :هلوقو
 تدب دقو «ةفيطقب امهسوؤر ايطغ دق اناكو : يأ ؛«ديز نب ةماسأو

 مادقألا هذه ضعب نإ» :لاقف «تاياورلا ضعب ىف امك ؛امهلجرأ

 ةفرعم : يه ةفايقلاو .«اًفئاق رزحم ناك :ظفل يفو «ضعب نمل

 « ضيبأ اًديزو «نوللا رشا ةماسأ نأل هلک هرورس تیس و «هبشلا

 امهآر املف ءديزل اتبا سيل هنأو «هيف ملكت سانلا ضعب ناكف

 هنأل ؛ كلذب هلك ىبنلا رس «كلذ لاقو ءامهفرعي ال وهو «ززجم

 بح نع سانلا ضعب اهنظ يتلا ةهبشلا تفتناو «قحلا قفاو

 .هبح نباو ي هللا لوسر

 مدع عم باسنألا [يف] اهب قحلي هنأو «قح ةفايقلا نأ : هيفف

 . شارفلا

¥ ¥ * 

 يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(۲۳۲ )١5/ ينيعلل «يراقلا ةدمعاو =

 ۸١(. /۷) يناكوشلل «راطوألا لين»و )۱۳۹/0

114۳ 



 ُلْرَعلا ركذ :َلاَق هل ئرذُخلا ٍديِعَس ىِبَأ ْنَع - 0

 الق : لقي ْمَلَو ««؟مكدحأ َكِلَذ ٌلَعْفَي مِلَو» :َلاَقَف لكي هللا ٍلوُسَرِل
- 

 .«اهقلاخ هللا الإ ٌةَقولْخَم سفن ْتَسْيَل ةنإف» ؛ مكذَحأ كلذ َلَعْفَ 22م وي 2 و ك 2 و < بم هايس

 لَك هللا لوسرل لزعلا ركذ» :ديعس يبأ ثيدح يف هلوقو

 «قيقرلا عيب :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 مكح :باب «حاكنلا :باتك يف ملسمو «رخأ عضاومو )۲۱۱١(« مقر

 .هل ظفللاو )١578(« مقر «لزعلا

 لامكإ»و ء(١۲۲ /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ,(15 /4) يبطرقلل «مهفملا»و ء(١٠١ /4) ضايع يضاقلل «ملعملا
 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )٠١/ ٠١(« يوونلل ؛ملسم حرش»و
 ء(۹۲٤ /8) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(٤۷ /5)

 نبال «يرابلا حتفاو ۱١۷١(« /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 «يراسلا داشرإ»و )١17/ ٤۷(. ينيعلل «يراقلا ةدمعاو 7١7(. /4) رجح

 لين»و ١55(« /⁄/۳) يناعنصلل «مالسلا لبس»و 2.23١5 ⁄۸) ينالطسقلل

 ٤١(. /5) يناكوشلل «راطوألا

1144 



 ؟هلعفي ءيش يأل :يأ ؛«؟كلذ مكدحأ لعفي ملو :لاقف

 ؟هيلع هل لماحلا امو

 هني مل هنأ :يأ ؛«كلذ مكدحأ لعفي الف :لقي ملو» :هلوقو

 يعادلا ركذ مث «هيلع لماحلاو «لعفلا ببس نع لأس امنإو «هنع

 نإ :يأ ؛«اهقلاخ هللا الإ ةقولخم سفن نم ام هنإف» :لاقف «هكرت ىلإ

 ملو «نكي ملأشي مل امو «ناك هللا ءاش امف ءردقو ءاضقب ءيش لك

 لب «ببسلا ىلع لكتي ال نأ : هنم دارملا امنإو «ببسلل اًيفن اذه نكي

 ناسنإلا ببست اذإ هنإف ؛ردقلا ةقفاوم نم ببسلا دوجو عم دب ال

 قبسي هنأ دب ال هنإف «هدوجو هللا دارأ دقو «لمحلا مدع لجأل لزعلاب

 .دلولا دوجو هنم لصحي هب سحي ال ءيش ءاملا نم

 عم هنولعفي ام اًبلاغو «جرفلا جراخ لازنإلا :وه لزعلاو

 نأ دارأ اذإ عضرملا لثم يف كلذكو «لمحت ال نأ بحأ اذإ ءامإلا

 . كلذ هعفني الف «لمحلا هللا ردق نإ هنأ ىلإ يب دشرأف «لمحت ال

 .ردقلاب ناميإلا بوجو :هيفف

 ملعت :يأ ؛“ىلاعت هللا ةردق وه ردقلا :دمحأ مامإلا لاق

 عيمجل ربدملا قزارلا قلاخلا وهف «ءيش لك ىلع رداق هللا نأ

 دقتعا نمف «ردقلاو ببسلا نم ءىشلا دوجو ىف دب الف .رومألا

 ةيميت نبال «ةيوبنلا ةنسلا جاهنم» ٥٤٤(« /7) لالخلل «ةنسلا» :عجار )١(

(۳/ 0€(. 

 ه١١



 درجمب دجوي هنأ وأ «ردقلا نودب رمأ دوجوك ؛امهدحأل ريثأتلا مدع

 بهذم ا «لض دقف «بابسألل ريثأت ال هنأو .ردقلاو ءاضقلا

 . عدبلا لهأ

¥ # *# 

١١5 



 م. موسم
 عياّسلا ٌتيِدحلا

 :َلاَق  اَمُهْنَع هللا يضر  هللادبع نْب ِرِباَج ْنَع - (۳۲۲)
 هر 7 52 ر ا 50 ا - 2

 ُهْنَع اناهتل ء[هنع] ىَهْنُي ءْيش ناك ول «لزنَي نآرقلاو ءلزعت انک
 و

 القرآن٠.

 ناك ولف «لزني نآرقلاو لزعن انک» :رباج ثيدح ىف هلوقو

 . «نآرقلا هنع اناهنل «هنع ىهني ءىش

 مقر «لزعلا :باب «حاكنلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 )١555(. مقر «لزعلا مكح :باب «حاكنلا :باتك يف ملسمو )541١(«

 )٥/ ۷١(« يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و ١4(. /5) يبطرقلل «مهفملا»و

 ء(۹۷٤ //) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )5/ ۷٤(.

 «بيرثتلا حرط»و 221١7178 /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 ةدمعاو ٠١(« /9) رجح نبال «يرابلا حتف»و ٥۹(« /1) يقارعلل

 22٠١5 /8) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )۲١/ ۱۹٤(. ينيعلل «يراقلا

 يناكوشلل «راطوألا لين»و' ١55(« /۳) يناعنصلل «مالسلا لبس»و

75/0 . 

11۷ 



 .عوفرملا مكح يف ثيدحلا اذه

 ىلإ هعفري مل رباجو ءاعوفرم نوكي فيك :ليق نإف

 ؟ُهنِكَع هللا لوسر

 نم اذهو «هريرقتو لَك هلعفو «هلوق : عرشلا نأل :ليق

 .زئاج وهف «هيلع مهرقأو «هب ملعو ءائيش اولعف اذإ مهنإف ؛هريرقت

 ىلعو «ديعب لامتحا اذه :ليق «كلذب ملعي ال هلعل :ليق نإف

 نآرقلاو لزعن انك» :لاقف «رباج اذه نع باجأ دقف «كلذ ريدقت

 ءانرهظأ نيب لي هللا لوسرو «كلذ لعفن اَنِإ : يأ ؛ خلإ .٠ . .لزني

 ىلع ىلاعت هللا مهكرتي نأ لاحمو «نآرقلا [لازنإ] لمكتسي ملو

 مهل لمكأ هنأ ربخأ دقو «هلوسر ناسل ىلع مهل هنيبي مل مرحم لعف

 هللا نأ :هنع باوجلاف «ملعي مل لوسرلا نأ ريدقت ىلعف «نيدلا

 اک هلوسر ناسل ىلع هنيبل ءاّمرحم ناك ولو «ملعي ىلاعت

 ٠ ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا دقو

 ؛“اقلطم ةيرسلا يف زوجي هنأ :دمحأ بهذم نم روهشملاف

 زجي مل «ةرح تناك نإف ؛ةجوزلا امأو ءءطولا يف اهل قح ال هنأل

 ؛اهديس نذإبف «ةمأ تناك نإو «ءطولا يف اًمح اهل نأل ؛اهنذإب الإ

 .هل قحلا نأل

 ۳٤۹(‹ 2758 /۸) «فاصنإلا» .(۳۲۰ /0) (هحيحصتو عورفلا» : عجار (۱)

 .(۲۹۲ 23771 )٥/ «ىهنلا يلوأ بلاطم»

١١4 



 ؛اهنذإب الإ زوجي ال :اولاقف «ةرحلا يف انه مالكلا اوقلطأو

 الإ ءطولا هيلع بجي ال :اولاق ءاسنلا ةرشع يفو ءاهل قحلا نأل

 هيف اهل قح الف ءداز ام نأ : اذه ىضتقمو «تارم ثالث ةنسلا يف

 .هيف ام ضقانتلا نم اذه يفو

 .©”ا[ًةلطم لزعلا زوجي ال هنأ :ةيناث ةياور : هنعو

 ةياورلا هذه لعلو «"اقلطم زوجي هنأ :ةثلاث ةياور : هنعو

 .قباسلا عجرملا )۱(

 . قباسلا عجرملا )۲(

١١.4 



 َسْيَل» :ٌلوقي لي وللا َلوُسَر حمس أ : 4 رد يِبَأ ْنَع - (07)
 هَل َسْيَل ام ىَعَذا ِنَمَو رم الإ ُهُمَلْمَي َوُهَو هيب ربل عدا ٍلُجَر ْنِم
 :َلاَق ْوَأ ,رفكلاب ًالُجَر اَعَد ْنَمَو رانا َنِم ُهَدَعْقَم اوبو ءاَنِم سيَ

 . هيلع راح الإ ,َكلَذَك َسْمَلَو ىلا َوُدَع [اي

 .":ةؤخت ّيِراَخُبلِلَو مِلْسُم َدْنِع اذك

 ةبسن :باب «بقانملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ىهني ام :باب «بدألا :باتك يفو )۳۳١۷(« مقر «ليعامسإ ىلإ نميلا

 :باب «ناميإلا :باتك يف ملسمو «(5794) مقر «نعللاو بابسلا نم

 .هل ظفللاو )٦۱(« مقر «ملعي وهو هيبأ نع بغر نم ناميإ لاح نایب

 ء(۹١۳ )١/ ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ((51 ⁄۲) يوونلل «ملسم حرش»و )١/ ٠٠٤١(« يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 205 /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 250١« /۸) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و ٥٤١(« /5) رجح نبال «يرابلا حتفاو 20173794 /۳)

 )١/ ۴۷١(. يناكؤشلل «راطوألا لين»و «(۷۹ )١7/ ينيعلل

١١6 



 ؛هيبأ ريغل ىعدا لجر نم سيلا :هَذ رذ يبأ ثيدح يف هلوقو

 اهنع عراشلا ىهن ءايشأ ةثالث هذهف «خلإ 2. . .رفك الإ .هملعي وهو

 : اهبانتجا ملسم لك ىلع بجيف ءاديدش اّيهن

 :لوقي هنأ : يأ ؛«هملعي وهو هيبأ ريغل ىعدا نم» : ىلوألا

 نولعفي اوناكو «هريغ هابأ نأ ملعي وهو «هیلإ بستنيو «يبأ نالف

 نم فرش ةليبق ىلإ بسنيف «فرشلا لجأل ةيلهاجلا يف كلذ
 باسنألا طالتخا نم كلذ يفو ءرخفلا كلذب دصقيو «هتليبق

 .ريذحت متأ هنم رذح اذهلف «ريثك ءيش اهعايضو

 ؛ (ًاوبتيلو ءانم سيلف ءهل سيل ام ىعدا نمو» : لاق : ةيناثلا

 يف ؛ءيش لك يف ماع اذهو «رانلا نم هدعقمب رشبيلو فا

 هيف لخديف ءاهريغو «بتارملاو «قوقحلا عيمجو «لاومألا
 وهو «هل تسيل يتلا قوقحلا نم اًقح وأ «هريغ لام ىعدا نم
 لخديو «كلذ ىلع فلحي نم «كلذ نم مظعأو «كلذ يف بذاك

 هيتفتسيل ؛ملعلا ىعدا نمك ؛هل تسيل ةبترم ىعدا نم :هيف

 وحنو «بيبطب سيلو بطلا ىعدا نمو «ملاعب سيلو «سانلا
 هيفو «مهقوقح مهعنمو «سانلا لاومأ لكأ كلذ يفف .كلذ

 اذهب عراشلا هدعوت اذهلف «مهايندو مهنيد داسفإو «مهلالضإ

 .ديدشلا ديعولا

 هللا ودع اي :لاق وأ ءرفكلاب ًالجر اعد نمو» :لاق : ةثلاثلا

١٠6١ 



 اناسنإ بش نم يأ ؛ هيلع عجر : يأ ؛«راح الإ .كلذك سيلو

 .لاق امك سيلو

 .كلذك سيلو !ينارصن اي وأ !يدوهي اي : لاق ول هلثمو

000 

11۲ 
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 و

 . «عاضرلا باتك» : هلوق

 .نيلوحلا يف ةأرما نبل عيضرلا لفطلا برش :وهو
 لاوحأ بلاغ اذهو «ءطو وأ لمح نع باث نوكي نأ طرتشيو

 باثف «لفط ىلع ةأرما تنح ولف «لمح دعب الإ دجوي ال هنأ ؛ءاسنلا

 مكح هب تبثي الف «  ردان هنأ عم لمح الو ءطو ريغ نم اهنبل

 .بهذملا نم روهشملا اذه «عاضرلا

 .هب تبثي هنأ : ةيناثلا ةياورلاو

 يذغي امهيلك نأل ؛ىنعم الو ءاعرش ال امهنيب قرف الو

 . حصأ اذهو .”لفطلا

 اذهب ىذغت امل هنإف ؛ةرهاظ عاضرلاب ميرحتلا يف ةمكحلاو

 عاضرلا :اولاق اذهلو «هل بسنلاك ناكف «هيلع همحل تبن «نبللا

 . TTY) لالا / «فاصنإلا» : عجار )10

 . قباسلا عجرملا )۲)

 ه١٠6



 ةنسح ةعضرم هدلول ناسنإلا راتخي نأ اوبحتسا اذه نمو «عابطلا ريغي

 ظ .نيدلاو قلخلاو قلخلا

 صرب اهب نمو قلخلا ةئيسو ةقسافو ةرفاك عاضترا هركيو :اولاق

 نأ يغبني نوكي ام لوأو ءدلولا ىلإ ىدعتي كلذ نأل ؛ماذج وأ

 «ىرمأو عفنأ هنإف ؛همأ نبل ىلع هرصقي لب ءهدلو عضري ال

 . سانلا لاوحأ هيف تدسف يذلا نامزلا اذه يف اًصوصخو

 الامه كلذ نراه ءعاضرلا نوطبضي ال مهنإف :اًضيأو

 تاذ جوزتي ناسنإلا دجتف «هيف ام رطخلا نم كلذ يفو ءاًميظع

 اوملع امبر مث كلذ نوملعي ال مهو «عاضرلاب مرحملا همحر
 يفكت مألا تناك اذإف ءاّدبأ يفخ امبرو ءامهنيب قرفف «كلذ دعب

 .هعضري نأ ةرورضلا هتدح نإف .هعضري ال نأ يغبنيف ءاهدلو

 نسحأ هعاضرإل راتخيو «ةمدقتملا بويعلا تاوذ بنتجي نأ يغبنيف

 . دجي نم

 - ةنالف يتنب وأ - ًانالف ينبا نإ :بتكيف «ةباتكلاب كلذ طبضيو

 نم عضر دق نم بتك نإو ءاهجوز نالف نبل نم ةنالف نم عضر

 . نسحأو لمكأ وهف «هلبق وأ هدلو عم ىثنألا كلت
 نبا ًانالف نإ :بتكي نأ يغبنيف «هنبل نم دحأ عضر ول : هلثمو

 ظفحلا لصحي كلذب نإف ؛ ينبل نم ةنالف يتجوز نم عضر نالف

 .بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال امو «بجاو كلذ ظفحو «ماتلا

۱1٥٩ 



 | ا
 لوألا 2001

 5 يف لي , هلا لور لاق :َلاَق هن سابع نبا نع - ۵

 ؛ ٍبَسَتلا نم مر رخ ام عضل نِ مرحي ؛ يب لَ ال :ةَرْمَح جنب

 . 20(ِةَعاَضَرلا نم ىخأ نبا یهو

 ةنبا ىف للك هللا لوسر لاق» : سابع نبا ثيدح ىف هلوقو

 . كلذب هيلع اوراشأو ءاهجّوزت : هل ليق امل : يأ ؛«ىل لحت ال :ةرمح

 ةداهشلا :باب «تاداهشلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 )٠٠١۲(« مقر «ميدقلا توملاو «ضيفتسملا عاضرلاو «باسنألا ىلع

 ۲۳(۰ :ءاسلا] کرا دل مشهور :باب «حاكنلا :باتك يفو

 نم خألا ةنبا ميرحت :باب «عاضرلا :باتك يف ملسمو )٤۸١١(« مقر

 .(515١ا مقر «ةعاضرلا

 ةدمع حرشاو «(۲۳ )۱١/ يوونلل «ملسم حرش» :ثيدحلا حرش رداصم *

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «078 /5) قيقد نبال «ماكحألا

 «يرابلا حتف»و 22١1786 /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(۸ /)

 «مالسلا لبس»و 7١(« 5 /۱۳) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ١57(« /9) رجح نبال

 . (177 /۷) يناكوشلل «راطوألا لين»و ء(۲۱۷ /۳) يناعنصلل

 6ا/ ١١



 ؛بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي :لاقف «كلذ نيب مث

 . اهمع هنأ : يأ ؛«عاضرلا نم يخأ ةنبا يهو

 .[ىتآلا ةشئاع ثيدح] هلثمو

* ¥ ¥ 
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(1) 

 a مرح اَم ةر اا : هلك هل

 ةداهشلا :باب «تاداهشلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت #

 ءعاضرلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو ء(۳٠٠٠) مقر «باسنألا ىلع

 )١545(. مقر ءةدالولا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي :باب

 «راكذتسالا»و ١87(« /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 «(۸۷ /5) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و 2755١(« /5) ربلا دبع نبال

 يبطرقلل «مهفملا»و .(555 )٤/ ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 «ماكحألا ةدمع حرشاو ء(۱۸ )٠١/ يوونلل «ملسم حرش»و «(175/5)

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۷۹ )٤/ قيقد نبال

 حتف)و ء(۱۳۹۸ /7) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )9/ ١١(«

 )٠۳/ 5١6(2 ئنيعلل «يراقلا ةدمع»و ٠٤١(« /9) رجح نبال «يرابلا

 يناكوشلل «راطوألا لين»و ء(۲۸ /8) ينالطسقلل «يزاسلا داشرإ»و

(۷/ ۳(. 
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 نذآ ال راو : تلف تاكا لآ امد َدْعَب ىلع نذأتْسا ءِسْيَعقلا 2> س 2 5 مسد هم ا o> ا

 َسْيَل ٍسْيَعَقلا يأ اأ َّنِإَف ؛لك هللا َلوُسَر َنْذّأَتْسَ 07 ل
 0 18 رسل 00 ياترا نکل «٠ 3 يِنَعَضرَأ وه

 008 كلم ين لق قرن تتش و

 ٍةعاضّرلا نم و اور :لوقت ُةَشِئاَع ثناك َكِلَذِبَف :ةَوْرَع لاق
 ٣ كلا نم مرح 010 .

 س تأ :ل لاق هَل نَدآ ملف ٠ ءَ يعد : ظفل يفو

 نبل يِخأ ةَرْما ُكِنَعَضَرَأ :َلاَق ؟َكِلَذ فيك :ُتْلَقَف ؟ِكّمَع اأو ينم

 0 ينا حلف َقَدَص» :لاقف الب يلا تام :ثَذَق ءيِعآ
 :هلوق :باب «ريسفتلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 مقر «[04 :بازحألا]# اًميِلَع ءىش کب تح تركهم نبق هوم وأ ایس اود نإ#

 ةعاضرلا ميرحت :باب «عاضرلا :باتك يف ملسمو «رخأ عضاومو «(401)

 )١5146(. مقر «لحفلا ءام نم

 «باسنألا ىلع ةداهشلا :باب «تاداهشلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 )٠٠١١(. مقر «ميدقلا توملاو «ضيفتسملا عاضرلاو

 ةضراع»و ۲٤١(« /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و «(88 )٠٥/ يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرش»و ١74(« /5) يبطرقلل «مهفملا»و «(578/5)

 مالعإلا»و ء(۷۸ /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )٠١/ ٠١(«

 = «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ١5(« /9) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب
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 «ٍلْجَرلا ىلع وعدت ُبرَعلاَو ءِتْوَقَتْفا : يأ ت ْتَبِرَت

 ب ِرْمألاَعوُقُو ديرت الو
 : لام ءُلُجَر يِدْنِعَو كل لا ّيَلَع َلَحَد :ْثَذاَق :اًْنَعَو

 !ُةَشئاَع اي» :َلاَقَف ٍةَحاَضَرلا َنِم يخ :ُتْلَق (؟اَذَه ْنَم !ةشئاع 3

 . عاجلا نم ُةَعاَضولا اَمّنِإف ؛ٌَنُكْاَِإ نم نظن
 نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي :ةشئاع ثيدح يف هلوق

 ةدمع»و ۲٠٤(« /5) رجح نبال «يرابلا حتفاو «49 /7) راطعلا نبال =

 2( /۸) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و «(١؟5 )١9/ ينيعلل «يراقلا

 .(۲۳ /۷) يناكوشلل «راطوألا لين»و 35١7(« /۳) يناعنصلل «مالسلا لبس»و

 ةداهشلا :باب «تاداهشلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 )55١4(« مقر «ميدقلا توملاو «ضيفتسملا عاضرلاو «باسنألا ىلع

 «نيلوح دعب عاضر ال :لاق نم :باب «حاكنلا :باتك يفو «هل ظفللاو

 .ةعاجملا نم ةعاضرلا امنإ باب «عاضرلا باتك يف ملسمو «(5815) مقر

 )١56065(. مقر

 «مهفملا»و ء(٤۱۸ /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 )٤/ 8١(« قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو ۱۹١(« /5) يبطرقلل

 حرش يف ةدعلا»و 7١(«2 /9) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 ۱٤١(« /9) رجح نبال «يرابلا حتف»و «(۲ /) راطعلا نبال «ةدمعلا

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ۲۰٢(« 1 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 «راطوألا لين»و 7١5(« /7) يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(۳۲ /4)

 ١7١(. /1) يناكوشلل
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 . بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي هنأ :امهيفف ؛ «ةدالولا

 ىلإ الإ ىدعتي ال عضترملا ةهج نم هنأ ملعي نأ يغبنيو

 هلوصأ امأو «هعرف مهنأل ؛نبللاب اوعفتنا نيذلا مهنأل ؛ طقف هعورف

 نم هيخأل عضترملا مأ حابتف ‹«كلذ يف مهل لخد الف «هيشاوحو

 ةعضرملا ةهج نم امأو «عاضرلا نم هيبأل بسنلا نم هتخأو «بسنلا

 . بسنلاك مهيف رشتني ميرحتلا نإف «نبللا بحاصو

 «دعاوقلا» يف  ىلاعت هللا همحر - بجر نبا طبض دقو

 عورفلاو ءاولع نإو لوصألا مرحي :لاقف «بسنلا نم تامرحملا

 مهقوف نم عورفو ءاولزن نإو مألاو بألا عورفو ءاولزن نإو
 دادجألاو مألاو بألا ؛ةدالو كيلع مهل نم :لوصألاف ؛هبلصل

 لخديو «ةدالو مهيلع كل نم :عورفلاو «ةهج لك نم تادجلاو
 . "اولزن نإو مهدالوأو تنبلاو نبالا كلذ يف

 تخألا كلذ يف لخدي «اولزن نإو مألاو بألا عورفو» : هلوقو

 لخديو «تلزن نإو هنبا تنبو اهتنبو خألا تنبو «تلزن نإو اهتنبو

 «تادجلاو دادجألا عورف :«هبلصل مهقوف نم عورفو» :هلوق يف

 مامعألا تانب نهو ؛نحبيف «مهعورف امأو «تامعلاو تالاخلا نهو

 نم تامرحملاف «تالاخلا تانبو لاوخألا تانبو «تامعلا تانبو

 .بسنلا نم تامرحملاك عاضرلا

 .(575 :ص) «دعاوقلا» :عجار (1)
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 نبالا ةجوزك ؛ عاضرلاب رهصلا نم تامرحملا يف اوفلتخاو

 ءعاضرلا نم ةجوزلا مأو ءعاضرلا نم بألا ةجوزو ءعاضرلا نم

 :اهوحنو

 .بسنلاك نمرحي :ةعبرألا ةمئألا بهذم

 نذأتسا سيعقلا يبأ اخأ حلفأ نإ» : ةشئاع ثيدح يف هلوقو

 بجتحي ال ةيلهاجلا يف مهتداع ناكو «باجحلا لزنأ امدعب يلع

 اًصوصخ ؛ةديدشلا ةريغلا نم مهيف ام عم «لاجرلا نع ءاسنلا

 يف هب رمؤي ملف «مالسإلا لوأ يف ةداعلا هذه ترمتساو «رارحألا

 مظعأ يه يتلا [عئارشلا] نم اًريثك نإف ؛كلذ يف ةبارغ الو «ةكم

 «ةاكزلاو جحلاو مايصلاك ؛ةرجهلا دعب الإ اهب رمؤي مل كلذ نم

 لجأل ؛ةنس نيرشعو ثالث ةدم اًئيشف اًئيش لزنت عئارشلا تناكف

 . مكحلا نم كلذ ريغ ىلإ «عئارشلا اونقتيل ؛سانلا جيردت

 ؛رمع :اهلوزن ببسو «ةنيدملا يف الإ باجحلا ةيآ لزنت ملو

 ولف ءرجافلاو بلا نهيلع لخدي كؤاسن !هللا لوسر اي» :لاق هنإف

 ةباحصلا ءاسن بجتحاف «باجحلا ةيآ تلزنف «2؟نبجتحي نأ نهترمأ

 «"ةلضفملا نورقلا لمع كلذ ىلع رمتساو «مهيعباتو نيعباتلاو

 حتف» يف لاق ءرجح نبا ظفاحلا : مهنم ءملعلا لهأ نم ريثك لمعلا ذه لقن )١(

 نرتسي ًاثيدحو اًميدق ءاسنلا ةداع لزت مل» :(7175-775 /9) «يرابلا

 = عنم ىلع نيملسملا قافتا» نالسر نبا لقنو ««بناجألا نع نههوجو
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 «هبوجو مدعب لاقف ءاهقفلا ضعب ذش ىتح «مهدنع عامجإلاك ناكف

 ءنامزلا اذه يف افالخ لطابلا لوقلا اذه دع نأ ىلإ رمألا اذه امنف

 نودعي نيذلا ءاملعلا نمو لب «ملعلل نيبستنملا نم ريثك هب ذخأو

 تالجملا تاحفص ىلع نورشني اوذخأف «نامزلا اذه يف ءاملع

 .ءاسنلل روفسلا ةحابإ ةيمالسإلا دئارجلاو

 هنأل ؛ةلأسملا ىف افالخ دعي ال ءلطاب لوق اذه نأ لاحلاو

 يناكوشلل «راطوألا لين» :رظنا .«هوجولا تارفاس نجرخي نأ ءاسنلا

 )١١5/5(.

 :(هحرش عم ١59 /5) «نيدلا مولع ءايحإ» يف يلازغلا دماحوبأ لاقو

 . (تابقنتم نجرخي ءاسنلاو «هوجولا يفوشكم نامزلا رم ىلع لاجرلا لزي مل)

 : ينيوجلا نيمرحلا مامإ نع ۳٠١( /5) «نيبلاطلا ةضور» يف يوونلا لقنو

 . «تارفاس جورخلا نم ءاسنلا عنم ىلع نيملسملا قافتا»

 لَك يبنلا ءاسنو «نيملسملا لمع نأ ىفخي ال»ميهاربإ نب دمحم ةمالعلاو

 حلاصلا فلسلاو «نيدشارلا هئافلخ دهعو ءب هدهع يف ةباحصلا ءاسنو

 نب دمحم لئاسرو ىواتف «ةرفاس جرخت ال ةأرملا نأ :- مهيلع هللا ناوضر -

 .(17/ /۷) «خيشلا لآ ميهاربإ

 ليلدلل دهاش هتقفاوم نإف ؛ناحجرلا هجوأ نم لمعلا ةقفاوم» : يبطاشلا لاق

 نم عون هنإف ؛عامجإلا هقدصي ام وحن ىلع هل قدصمو «هب لدتسا يذلا
 «ةبذكم وأ «هل ةنهوم ةفلاخملا نإف ؛هفلاخ اذإ ام فالخب ؛يلعف عامجإلا

 «ةنهوملا ةردقملا لماحملا بئاوش نم ةلدألل صلخم لمعلا نإف :اًضيأو

 . ۷١( /۳) «تاقفاوملا»
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 نأ ولف «ةلضفملا نورقلا رئاسو ةباحصلا هيلع عمجأ امل قراخ

 هوّدعلو «راكنإلا دشأ هيلع اوركنأل «ةنمزألا كلت يف هلمعتسا اًدحأ

 لوقلا نع ًالضف «هلعف درجم اذه «هبوجو ةرورضلاب ملع امل اًفلاخم

 . هتحابإو هزاوجب

 اًرصن لوقلا اذه اورصن نييرصملا نم ءاملعلا نأ بجعلاو

 «مهب اًحدق اذه لوقن الو «نآرقلا حيرصل فلاخم هنأ عم ءاّميظع

 قشعتلا نم اذه مهيلع لخد امنإو «لطاب لوق اذه نأ نيبن نكلو

 نم ىلع مهراكنإو ءاندمت دئاوعلا كلت مهتيمستو «جنرفلا ةلاحل

 جارخإ ىلإ جنرفلا اهب لصوتي قيرط مظعأ لاوحألا هذهو «مهفلاخ
 يف مهوثب نيذلا ةاعدلا مهو  نيرشبملا نإف ؛ مهنيد نم نيملسملا

 - مهتدعاسم ىلع جنرفلا لود تقفتاو «سرادملا مهل اوحتفو «دالبلا

 مالسإلا حور باهذإو «مهنيد نع نيملسملا جارخإ : مهدوصقم

 «مهتغلو مهيز رشنو «ةلأسملا هذه : مهل قرطلا مظعأ نمو «مهنع

 «ىراصن مه :اولوقي نأ مهدوصقم سيلو «قرطلا نم كلذ ريغ ىلإ
 .نوملسم مهنإ :اولاق ولو «مهنيد مهوبلسي نأ مهيفكي لب

 ءءالؤه نم زارتحالا يغبنيف «ضرعلاب تءاج ةلأسملا هذهو

 نيدلا نم يلختلا :مظعألا مهدوصقم نإف ؛مهرش نم رذحلاو

 صنب مرحم روفسلا نأ :دهاشلا «هعئارش نع لالحنالاو «يمالسإلا

 .مهيعباتو نيعباتلاو ةباحصلا قافتاو «نآرقلا
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 نإف ؛هللكي هللا لوسر نذأتسأ ىتح هل نذآ ال !هللاو» :اهلوقو

 يبأ ةأرما ينتعضرأ نكلو «ينعضرأ وه سيل سيعقلا يبأ اخأ

 رشتني ال هنأ تنظ  اهنع هللا يضر  تناكو «خلإ .٠ . . سيعقلا

 اذهلو «كلذ ملع دق حلفأ نكلو «نبللا بحاص ةهج نم ميرحتلا

 . كلذ ريسفت مدقت دقو « بسنلا نم

 :تلقف ؟كمع انأو ىنم :ريبحتحت 0 :رخآلا ظفللا ىف هلوقو

 هبنتلا يغبنيف «يخأ نبلب يخأ ةأرما كتعضرأ :لاق ؟كلذ فيك

 اهجوزو «عاضرلا نم لفطل اّمأ ةأرملا نوكت دق هنإف ؛ديقلا اذهل

 ا يبل

 تجوزت مث ءاهقراف دق جوز نبلب ًالفط ةأرما تعضرأ ول : هلاثم

 نأل ؛هل اًبآ سيل ىناثلا اهجوزو «لفطلل اّنأ نوكت اهنإف ؛ رخآ هدعب

 . هل سيل نبللا

 له «ىناثلا ءطو دعب اهنبل داز ول : ىهو ؛ ةلأسم ىف اوفلتخاو

 ؟ال مأ اهب لفطلا قحلي

 لصأ هل لوألا نأل ؛2)اهب قحلي هنأ : بهذملا نم روهشملا

 بترت ام اذكف «نبللا ىف اكرتشاف «هئطوب نبللا داز ىناثلاو «نبللا

 . هيلع
0 

 ٠١(. /9) «فاصنإلا» :عجار (۱)
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 .ةعضرملا نود عاضرلا نم لفطلل ابأ جوزلا نوكي دقو

 لفطلا ةدحاو لك تعضرأف «ةوسن ثالث هل ناك ول :هلاثم

 سمخ نم رثكأ هنبل نم عضر هنأل ؛اَبأ نوكي هنإف ؛جوزلا نبلب نيترم

 ةدحاو لك لمكت مل هنأل ؛اّمأ نهنم ةدحاو نوكت الو «تاعضر

 . تاعضر سمخ

 .اهنع عرف اهنأل ؛ةمومألا تبثت ىتح ةوبألا تبثت ال : ليقو

 .اهسفنب لصأ اهنأل ؛تبثت اهنأ : حيحصلاو

 .اهجوز نود عاضرلا نم هل اّمأ ةأرملا نوكت دقو

 ءاهقراف مث ڈ ءاهجوز نبلب تاعضر ثالث هتعضرأ ول :هلاثم

 يناثلا اهجوز نبلب لفطلا كلذ تعضرأو «هل تدلوو ءرخآ تجوزتو

 نوكي الو «تاعضر سمخ تلمك اهنأل ِ؛امأ نوكت اهنإف «نيتعضر
 . عوقولا ةردان هذهو «هنبل نم سمخلا لمكت مل اهنأل ؛اَبأ امهنم دحاو

 «ترقتفا :هانعم نأ فلؤملا كلذ رسف «كنيمي تبرت» :هلوقو

 نودصقي لب «بطاخملا ىلع ءاعدلا كلذب نودصقي ال برعلا نكلو

 : نامسق ةيبرعلا ظافلأ نإف ؛ كلذ ىلع ثحلا

 بلاغ اذهو «ظفللا كلذ هيلع لد يذلا هانعم دصقي مسق

 .ةغللا سيماوق اهل تعضو يتلا يهو «مهظافلأ

 نوحلطصي ام لب «هظفل هيلع لد يذلا هانعم نودصقي ال مسقو

 امكو «ثيدحلا اذه يف درو امك «هنيمي تبرت :مهلوق لثم ؛هيلع
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 . كلذ وحنو ««ىقلح ىرقع» : هلوق نم مدقت

 ةهج نم رشتني عاضرلا نأ :- مدقت امك ثيدحلا اذه يفو

 ‹ عضترملا ةهج نم امأو «بسنلا راشتناك نبللا بحاصو «ةعضرملا

 .نبللا كلذب عفتني مل مهادع نم نأل ؛ طقف هعورف ىلإ الإ رشتني الف

 يدنعو ل هللا لوسر يلع لخد» : ةشئاع ثيدح يف هلوقو

 !ةشئاع اي» :لاق اذهلو «عاضرلا نم اهوخأ هنأ ملعي ال ناكو ««لجر

 اًطرش ركذ مث ؟كلذ تفرعأ : يأ ؛ «نكناوخإ نم نرظنا ؟اذه نم

 : يأ ؛«ةعاجملا نم ةعاضرلا امنإ» :لاقف «عاضرلا طورش نم

 ؛ثيدحلا اذه ريغ يف هب حرص امك ؛نيلوحلا يف نوكي نأ طرتشي

 يبأ ىلوم ملاس ثيدح امأو ابلاغ نبللا هؤاذغ ةدملا كلت يف هنأل

 .هب صاخ وهف «ةفيذح

 ءرثكأف تاعضر سمخ عضري نأ : - مدقت امك - طرتشيو

 يدثلا قلطأ اذإ :وه 22بهذملا ىلع هنأو «ةعضرلا دح مدقتو

 ‹ةعضر كلت بسحتف «يدث نم لقتنا وأ هيف نم قلطأ وأ «هسفنب
 .اذج فيعض اذه نكلو «دحاو سلجم يف سمخلا لمكي نأ نكميف

 ىتح ةعضر بسحت ال اهنأو ؛“”ةيناثلا ةياورلا :حيحصلاو

 سلجم يف اهليمكت نكمي الف «يور : يأ ؛هرطاخ باط دقو هقلطي

 ٠١١(. /6) «ىهنلا يلوأ بلاطم» ,(090 /9) «فاصنإلا» :عجار ()

 .قباسلا عجرملا :عجار (؟)
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 . كلذ مدع لصألاف «هلامك وأ عاضرلا يف كش نإو «دحاو

 :دئاوف ثيدحلا اذه يفف

 .هطبضو عاضرلا يف تبثتلا مزلي هنأ : اهنم

 امل هنإف ؛لامتحالا ماقم يف لاصفتسالا مزلي هنأ :اهنمو

 لمتحيو ءاهمراحم نم هنأ لمتحي هنأل ؛هنع لأس «لجرلا برغتسا

 . مهنم سيل نأ

 . ءاسنلا ىلع نييبنجألا لوخد مرحي [هنأ] :اهنمو

¥ ¥ * 
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 أ جّورت هنأ : ثراحلا نب ةبقع نع (0) 3 9 - هج 5

 تدكذف ءامكتعضْرَأ دق :ثلاقف ءءاَدُوَس ةأرْما ٍتءاَجف «باَهإ و 20 و ”. م 5 Ras ا 26 7 58 رك
 و ا

 و ت و ا ا يل ك ر ه2 ا و
 0 6. ٠ ال يلا 5 مي 9 < 00 5 0

 هل كلذ تزكذف 2« تحلف : لاق يع ضتكرعاف لَك ّيبنلل كلذ

LT 7 e 2لا للا  r 
 . 20(!اًمكتعضْرأ دق نأ ثَّمعَر دقو فيكو)» : لاق

 ةداهش :باب «تاداهشلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 )55١5((. مقر «ديبعلاو ءامإلا

 يف جرخي مل لب «ملسم هجرخي ملو «يراخبلا دارفأ نم ثيدحلا اذه

 ىلع تكنلا» ىف ىشكرزلا لاق امك ؛ائيش ثراحلا نب ةبقع نع (هحيحص)

 0 .(۲۹۸ :ص) «ةدمعلا

 ةضراع»و 22١7١ /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و «(4۳ /0) يبرعلا نبال «يذوحألا

 «(۲۷ /9) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )5/ ۸١(.

 نبال «يرابلا حتف»و. 2١795(« /7) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 «يراسلا داشرإ»و )١١/ ١57(« ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «(7559/5) رجح

 (راطوألا .لين»و «(518 /7) يناعنصلل «مالسلا لبس»و 07” /8) ينالطسقلل

 ١75(. /۷) يناكوشلل

١١ 



 تنب ىيحي مأ جوزت هنآ» : ثراحلا نب ةبقع ثيدح يف هلوقو

 . خلإ «. . .امكتعضرأ دق :تلاقف «ءادوس ةمأ تءاجف «باهإ يبأ

 . حاكنلا خسفنا «نيجوزلا نيب عاضرلا تبث اذإ هنأ : هيف

 ءايشألا نإف ؛ةدحاو ةأرما ةداهشب عاضرلا تبثي هنأ :هيفو

 : ماسقأ

 .انزلاوهو ؛روكذ دوهش ةعبرأب الإ تبثي ال :مسق

 راسعإلا ىعدا نم وهو ؛لاجر ةثالث ةداهشب الإ تبثيال : مسقو

 . ىنغلاب فرع دقو

 .ةقرسلاك ؛ نيلجر ةداهشب الإ تبثي ال : مسقو

 .لاومألاك ؛نيتأرماو لجر ةداهشب الإ تبثي ال : مسقو

 ؛ةينيدلا تارابخإلا وهو ؛ةدحاو ةأرما ةداهشب تبثي :مسقو

 علطي ال يتلا ءايشألاو «ةياورلاكو «ناضمر لاله ةيؤرب ةداهشلاك

 . كلذ وحنو «عاضرلاكو «بايثلا تحت نهبويعك ؛ءاسنلا الإ اهيلع

 .ةلادعلا :كلذ عيمج يف طرتشيو

 ىلع نمدي الو «ةريبك يتأي ال نأ :'”بهذملا ىلع يهو
 .ةريغص

 51١(. /5) «ىهنلا يلوأ بلاطم» :عجار )١(
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 ‹«سانلا دنع ىضرُي يذلا هنأ : ةيناثلا ةياورلا : حيحصلاو

 ّنم نصر نم :لاق ىلاعت هللا نأل ؛كلذ ىلع لمعلاو

 .ربخلا قدصب ملعلا :دصقلاو (  ۲ : ةرقبلا]# ادل

 ولف «قدصي مل «ةمهتلا تدجو ولف ؛ ةمهتلا ءافتنا : طرتشيو

 ةأرملا كلت جوزت دقو «نيجوزلا لاح ملعت ةأرملا  ًالثم - تناك

 هذه دعب الإ عاضرلاب ربخت ملف «كلذب تملع دقو «ةليوط ةدم نم

 .اذه يف قدصت الف «ةليوطلا ةدملا

 ٠ حاكنلا خسف نإف ؛ًالالقتسا تبثي ال ام اًعبت تبثي هنأ :هيفو

 ةأرما تدهش اذإف «نيلجر ةداهشب الإ تبثي ال هوحنو قالطب

 تدهش ولو «حاكنلا خاسفنا هيلع بترتو «كلذ تبث «عاضرلاب

 خسفنا عاضرلا ةلأسم يف هنأل ؛لبقت مل «حاكتلا خاسفنا وأ «قالطلاب

 .هريغ فالخب ؛ عاضرلا ماكحأل اًعبت

 .رحلاك ةداهشلا يضرم ناك اذإ قيقرلا ةداهش لبقت هنأ : هيفو

 :يأ ؛«!؟امكتعضرأ دق نأ تمعز دقو فيكو» :هلوقو

 ؟كلذ ليق دقو ءاهعم ميقت نأ ىضرت فيك

 حابقتساو «نسحلا ناسحتسا يف عرشلا قفاوم لقعلا نأ :هيفف

 . ملعأ هللاو «حيبقلا

 )١159/١١(. «ينغملا» :عجار (1)
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 هلي وللا لوسَر َجَرَخ :َلاَق ءِبْزاَع ن ِءاَرَبلا نع - (۷)

 اَّلَواَنَتَف اع اي : يداتت َةَرْمَح نبا ُمُهْنَََتاَف « كَم ْنِم : ينعي -

 ءاهيلمتخاف ءِكّمَع ةا كنود : ةَمطاَفل َلاَقَو ءاَمِدَيِب َدَحَأَ

 يو ءا َقَحأ نأ : يلع لاقف ٌرفَْجو ديرو يلع اً مَصتخ تخاف
 ةا : ٌدْيَر َلاَقَو « يتخت اَهتلاَخو . يّمَع ةا ر : *فْعَج َلاَقَو مَع هَ

 ةلرنَمب ةَلاَحلا» :َلاَقَو ءاَهِيلاَحِل لي للا لوس ر اهب ىضقف 0

 َتْهَبْشَأ» : رَمْغَجِلَو ««كنم اأو يتم َتْنَأ» :يِلَِل لاق 46 ألا
 .©0«نآلْؤَمَو انوخأ َتْنَأ» :ٍدْبَرل َلاَقَو «(يقلُحَو يِقْلَخ

 :بتكي فيك :باب «حلصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 : باتک يفو ء(۲٥٥۲) مقر «نالف نب نالفو «نالف نب نالف حلاص ام اذه

 )5٠٠045(. مقر «ءاضقلا ةرمع :باب «يزاغملا

 تكنلا» يف يشكرزلا لاق «قايسلا اذهب يراخبلا دارفأ نم ثيدحلا اذهو

 قحلا دبعو ««هننس» يف يقهيبلا هيلإ هازع اذكو :(594 :ص) «ةدمعلا ىلع

 = بحاصل عقوو ««فارطألا» يف يزملاو ««نيحيحصلا نيب عمجلا» يف
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 : ينعي - ةئ هللا لوسر جرخ» : بزاع نب ءاربلا ثيدح يف هلوق

 امل هنإف ؛ةرجهلا نم عبس ةنس ءاضقلا ةرمع يف اذهو ««  ةكم نم

 «نوكرشملا هدصو «ةرجهلا نم تس ةنس ارمتعم ةي هللا لوسر جرخ

 «نينس رشع برحلا عضو ىلع اودهاعتو «ةيبيدحلا نم عجرو

 هل نولْخُيو لباق نم رمتعي هنأ :اهنم ؛ مهنيب اميف اطورش اوطرتشاو

 املف «ءاضقلا ةرمع : تيمسو «عبس ةنس اورمتعاف «مايأ ةثالث ةكم

 ينعت : يأ ء!مع اي :يدانت ةزمح ةنبا مهتعبت .ةكم نم اوجرخ

 ةداع ترج دقف :اًضيأو «ةعاضرلا نم اهمع هنإف ؛ِلكك هللا لوسر

 امك !مع اي :هلوقب فرشلا وأ نسلاب ريبكلا يداني ريغصلا نأ برعلا
 !يخأ نب اي :هلوقب ريغصلا يداني ريبكلا نأ امك «مويلا فراعتم وه

 ءاهمع نبا بلاط يبا نب يلع اهلوانتف «ينوكرتتو اوجرخت ال : يأ

 يف :يأ ؛«اهيلمتحاف كمع ةنْبا كنود» : ةمطافل لاقو ءاهديب ذخأف

 امهدارمو «هيلع قفتملا نم هنأ :«لوصألا عماج» يف ريثألا نبالو ««ىقتنملا» =

 نيعضوم يف هركذ يراخبلاو «هرصتخا ُفنصملاو «هنم ةيبيدحلا حلص ٌهصق

 . ىهتنا «ًالوطم «هحیحص» نم
 87(2 /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشا» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يف ةدعلا»و 2077 /9) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 رجح نبال «يرابلا حتف»و ء(١۱۳۹ /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش

 «مالسلا :لبس)و ء(١۲۷ )١7/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «(0805 /۷)

 .(۱۳۷ /۷) يناكوشلل «راطوألا لين»و .«(۲۲۹ /۳) يناعنصلل
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 ؛«رفعجو» «ةثراح نبا :يأ ؛«ٌديزو يلع اهيف مصتخاف» ءاهجدوه

 ىلدأ مهنم دحاو لكو ءاهتناضح ديري مهلك «بلاط يبأ نبا :يأ

 .هريغ ىلع هل اًحجرم هاري امو «هتجحب

 يهو» ءاهذخأو اهيلإ قبس هنأل : يأ ؛«اهب قحأ انأ» : يلع لاقف

 . ناحجرم ناذهف ««يمع ةنبا

 ناحجرم ناذهف ««يتحت اهتلاخو ‹يمع ةنبا» :رفعج لاقو

 . اًضيأ

 ديز نيب ىخآ هي هللا لوسر نإف ؛«يخأ ةنبا» :ديز لاقو

 رصانتلاو ثراوتلا مالسإلا لوأو ةيلهاجلا يف مهتداع ناكو «ةزمحو

 ف ضع لوا مصعب والا الواو : ىلاعت هللا لزنأ ىتح «يخاتلاب

 يف ناكف «مهريغ نود ةبارقلل ثاريملا ناكف ء[/ه : لافنألا] مَآ بک

 . محرلا ةلصو ريخلل مهتبحم ىلع ليلد اذه

 ةلزنمب ةلاخلا :لاقو ءاهتلاخل يب يبنلا اهب ىضقف» :هلوقو

 يف اهتلزنمب اهنإف ؛مألا دقف عم اهل ةناضحلا نأ :يأ ؛«مألا

 .ةناضحلاب ةيقحألاو ةمحرلا

 ؟مهعم اهِعَّدت مل اهنأ عم «ةلاخلل اهب ىضق فيك : ليق نإف

 اهب ىضق هنأ امإو ءاهجوز هنإف ؛رفعجل اهب ىضق هنأ امإ : لیق

 «هتحت اهنأل ؛رفعجل اهب ىضق هنأك نكلو «حيحصلا وهو ءاهل

 ه/ا١ ١



 ءريخلل مهتبحمو مهصرح ملعو «مهنم دحاول اهب ضقي مل املف

 . كلذ نم مهل بحأو ءاهتناضح نم مهل ريخ وه امب مهبولق ربج

 ةصاخ ةيضعبلا هذهو ««كنم انأو «ينم تنأ» :يلعل لاقف

 ُتَِمْؤْمْلاَو َنوُيِمْوَمْلاَو # :ىلاعت لاق ؛ هللا لوسرو هللا رمأ عبتا نمل

 ناك «كلذب فصتا نم نإف ؛ةيآلا ۷١[ : ةبوتلا]€ عب ُهآَيلوأ هيَ
 انم سيل» :لاق امك ؛هنم سيلف «كلذب فصتي مل نمو ءَ هنم

 «بويجلا قشو «دودخلا مطل نم انم سيل» :هلوقكو «“«انشغ نم

 . (ةيلهاجلا ىوعدب اعدو

 ءاخلا حتفب - لوألا :'يقلُخو يقلَخ تهبشأ» :رفعجل لاقو

 :- ماللاو ءاخلا مضب  يناثلاو ؛ةرهاظلا ةروصلا وه :- ماللا نوكسو

 ميظع حدم اذهف ءامهوحنو ةانألاو ملحلا نم ؛ ةنطابلا تافصلا وه

 هلك هقالخأ يه يتلا ةديمحلا قالخألاب هفاصتاب حدملا امأ

 ةهباشملا نألف «ةرهاظلا اب يبنلا ةروصب هفاصتاب حدملا امأو «رهاظف

 . ةنطابلا ةهباشملا ىلع ناونع ةرهاظلا

 .رخأ عضاومو «(577/7) دمحأ هجرخأ )١(

 مقر «بويجلا قش نم انم سيل :باب «زئانجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 )٠١7(. مقر «بويجلا قشو دودخلا
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 ؛ةصاخ ةيالوو ةوخأ هذه : «انالومو انوخأ تنأ» :ديزل لاقو

 عيبو «ةيلهاجلا يف يبس مث «بلك ينب نم برعلا نم ناك هي هنإف
 «ةكم ىلإ هوبأ ءاجف لكك يبنلل هتبهوو «ةجيدخ هترتشاف «ةكمب

 نإف ؛هريخأ نأ ىضرت الأ» :لاقف ءءادفب ةي يبنلا نم هبلطو

 ؛«هتكرت «ينراتخا نو «ءادف كل يغبن الو «هب بهذاف «كراتخا

 ًاليدب كب يغبأ ال :لاق «هريخ املف «هراتخي هنأ نظو «هوبأ يضرف
 دعب مث للك يبنلا دنع هكرتو «بهذو «هوبأ يضرف «هللا لوسر اي

 هللا لزنأ ىتح «دمحم نب ديز :ىعدي ناكف لَك يبنلا هانبت كلذ

 ام # :هلوقو «ةيآلا [ه : بازحألا]4 َمهِيَسَأِل ٌمُهوُعْدَأ * : ىلاعت

 كلذ دعب يعدف «ةيآلا 5 : بازحألا]# کلام a 0 دع ناک

 نيبو هنيب ىخآ دق يک يبنلا ناكو «ةثراح نب ديز :ليقف «هيبأل

 .ةزمح

 همساب نآرقلا يف دحأ ةباحصلا نم ركذي مل هنأ : #4 هلضف نمو

 ["/ :بازحألا]# اَهكتحوَر ارطو ادر یضق اًملف# : ىلاعت لاقف ؛هريغ

 .ةيآلا

 . ةناضحلا باب يف لصأ ثيدحلا اذهف

 اهنإف ؛بألا ىلع ىتح ءدحأ لك ىلع ةمدقم مألا نأ :هيفف

 مدقتف «ةدحاو ةجرد يف ركذو ىثنأ لك اذكو «لفطلا ةناضحب قحأ

 «لاخلا ىلع ةلاخلاو نجلا ىلع ةدجلا مدقت ؛ركذلا ىلع ىثنألا
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 . معلا ىلع ةمعلاو «خألا ىلع تخألاو

 مايقلاو «هرضي امع هوحنو يبصلا ظفح يه : ةناضحلاو

 . ةيافك ضرف اهنأ :اهمكحو «هحلاصمب

 . مهماحرأل مهتلصو مهربو «ةباحصلا لضف : هيفو

 اهنكمي ناكو «ةناضحلا قح اهل نم جوز يضر اذإ هنأ : هيفو

 .اهقح طقسي ال هنإف «هحلاصمب مايقلا

 اذهلف «هوحنو ربلاب مألا قح براقي هنأو «ةلاخلا قح :هيفو

 :لاقف ؟ةنجلا هلخدي لمع نع للك هللا لوسر لأس ًالجر نأ درو

 «معن :لاق ««؟ةلاخ نم كل لهف» :لاق ءال :لاق .«؟مأ كل له»

 . ')(اهرب» : لاق

 هل ناك نم نأو ءريخلا لعف دارأ نم ةدعاسم ىغبني هنأ : هيفو

 . هرطاخ ربج يغبنيف «هبولطم هتافف «كلذ وحنو ةبلاطم

000 

 :لاقو ء(١١١ /5) ةلصلاو ربلا :باتك ««كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأ )١(

 . «هاجرخي ملو ‹ حيحص)
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 : للي ىلا لاق :َلاَق هل دوُعْسَم نب ادع ْنَع - (۳۲۸)

 وللا ُلوُسَو يأ كفا الإ لإ ل نأ هش ملم رىِرْما مد د لج ال»
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 هنيدل ك ك راتلاو «سفتلاب سفنلاو <« «يِناَرلا قلا : ِبَالث ىّدحإب الإ

 .©ِةَءاّمَجْلل ٌقراَفُملا

 هللا لوق :باب «تايدلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 )1٤۸٤(« مقر «[؛ه :ةدئاملال# ِنْيَمَلأب يعلو سيفّتل اب َسْفّتلأ نأ :ىلاعت
 c(0 مقر ءملسملا مد هب حابي ام : باب «ةماسقلا : باتك يف ملسمو

 .هل ظفللاو

 ٤١١(« /0) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 )١١/ ١55(( يوونلل «ملسم حرش»و «.(۳۸ /0) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(٤۸ /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(57 /4) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمعاو )١7/ ۲١١(« رجح نبال «يرابلا حتف»و )4۳44 /۳)

 «مالسلا لبس»و «(58 )٠١/ ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )۲٤/ 25٠« ينيعلل

 ١57(. /۷) يناكوشلل «راطوألا لين»و ۲۳١(. /7) يناعنصلل
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 .«صاصقلا باتك» : هلوق

 نم ذوخأم «هيلع ينجملاب لعف امك يناجلاب لعفي نأ :وهو
 لَك : ىلاعت لاق ؛هعبتا : يأ ؛رثألا صق :لاقي ؛ عابتالا وهو «ّصقلا

 : يأ ؟[14 :فهكلا]4 اصَصَق امهراَثاَ ع ادر عَ اک ام كلذ
e 

 لغو ا لا يكس لا ت ا ةن نفاق
 «هلاح قفاوي ام تقو لكل عئارشلا عرشي ىلاعت هللا نإف ؛هتمحرو

 ىلاعت هللا اهلعج «هوجولا عيمج نم ةلماك ةعيرشلا هذه تناك املو

 عيمج نايبب ةيفاو اهنإف «ةعيرش اهدعب سيلو «عئارشلا رخآ يه

 .ناكمو نامز لك يف هيلإ نوجاتحي [ام]

 يف ىلاعت هللا ةمكح ىلإ رظناف «كلذل اًجذومنأ تدرأ اذإو

 . صاصقلا عرش

 . ةرخآلاو ايندلا يف هدابع نيب ىلاعت هللا لدع نايب : هيف نإف

 : هلوقب كلذ ىلع ىلاعت هللا هبن دقو «ىلاعت هتمحر نایب : هيفو

 . ةيالا 1۷۹ : ةرقبلا]# ويح ِصاَصَقْلا ف كو

 ؛ صاصقلا عرشو «لتقلا نع ىلاعت هللا ىهن فيك :ليق نإف
 ؟لتقلل اًريثكت هيف نأ عم

 دقو «لتقلا نع عدار مظعأ هنإف ؛ لتقلل ريثكت هيف سيل : ليق

 «ةيآلا [114 :ةرقبلا 14ةؤَبَح ٍصاَصِقْلا ىف کو # : هلوقب كلذ هللا نيب
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 «هب لتق ءاّدحأ لتق اذإ هنأ ناسنإلا ملع اذإ هنإف ؛هوجو نم كلذو
 . اذج لتقلا رثكل «كلذ الولو «لتقلا فوخ كلذ نع عدترا

 دق هنأ هريغ ىأرو «هب لتق مث ءاّدحأ لتق اذإ هنإف :اًضيأو

 .هب لعف امك هب لعفيف «هلعف لثم لعفي نأ هريغ عدترا «هنم صتقا

 «هدحو لتاقلا لتقب نوفتكي ال ةيلهاجلا يف اوناك مهنإف :اضيأو

 عقتو «فيعضلا يوقلا لتقيو «هتبارق نم هب لصتي نم نولتقي لب

 .مهتلاح نم فورعمو دهاشم وه امك ةميظعلا بورحلا مهنيب

 عرشو ١ : ماعنألا]# يَ درو ةَرِاَو رر ا ڳول :هلوق هللا لزنأف

 . ءامدلا كلذب نقحو «هدحو لتاقلا نم صاصتقالا

 درو دقو «ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلاب تباث صاصقلاو

 0 :ىلاعت لاق ؛بونذلا رئابك نم وهو «لتقلا ىلع ديعولا

 هلا بضعو اف ادرک ْمَنَهَج هوار جف ادعم ا

 ملسملا مد حابي الف «[۹۳ :ءاسنلا]# اًميِظَع ابا دعمل دعأ ومت و هيلع
 لحي ال» :هلوقب دوعسم نبا ثيدح ىف هركذ امك ثالث ىدحإب الإ

 هذه : 2(هللا لوسر ىنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ملسم 'ىرما مد

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشي» :هلوقب ملسملا فرع هنإف ؛ةفشاك ةلمج

 فَلا َّنأ# :ىلاعت هللا لوق :باب «تايدلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 :باتك يف ملسمو كمال مقر to] : :ةدئاملا]€ نيعلأب تعا "لَو و نيفيا

 .رخأ عضاومو IVD)» مقر «ملسملا 0 ا «ةماسقلا
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 بيثلا» :لاق :اهادحإ :«ثالث ىدحإب الإ» ءاهللا لوسر ينأو

 ةراجحلاب مجري هنإف ؛ تالتقلا عنشأ هذهو «مجريف : يأ ؛«ينازلا

 . تارم عبرأ هرارقإ وأ «لاجر ةعبرأ ةداهشب انزلا تبثيو

 «حيحص حاكن يف اهئطوو «هتجوزب لخد نم وه :بيثلاو

 .اًماع برغيو «ةئم دلجيف «ركبلا امأو

 «لعفلا اذه لثم نع هل عدر هنأل ؛دودحملاب ةمحر دحلا اذهو

 كلذ نع عدتريل ؛هريغب ةمحر :افياوتوفل ةرانك هئاح ةاعباو

 «هتين نسحي نأ هبئان وأ مامإ نم دودحلا ميقي نمل يغبنيف «لعفلا

 امم هريهطتو «لعفلا اذه لثم نع هعدرو «دودحملا ةمحر يونيو

 درجم دصقي نم فالخب «هدحب ةكربلا لصحت كلذبف «هنم عقو

 . طقف يصخشلا هبضغ عفدو ‹ماقتنالاو يفشتلا

 هنإف ءاّسفن لتق نم :يأ ؛«سفنلاب سفنلاو» :لاق : ةيناثلا

 ءاًعيضو وأ ءافيرش لوتقملا ناك ءاوس ؛ٌماع اذهو ءاهب لتقي

 فيرشلا لتقيف ؛ ىثنأ وأ ءاركذ ءاّيمجع وأ ءاّييرع ءاريغص وأ ءاريبك

 يبرعلاو «دهملا يف وهو هلتق ولو ءريغصلاب ريبكلاو «عيضولاب

 .ىثنألاب ركذلاو «لهاجلاب ملاعلاو «يمجعلاب

 دباب ُدْبملاَو لاب ملا :ىلاعت هلوق يف نولوقت امف :ليق نإف
 4 م

 ؟ىثنألاب لتقي ال ركذلا نأ هموهفم نإف ؛[۱۷۸ :ةرقبلا]€ لابن
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 : هوجو نم هنع باوجلاف

 :اهدحأ

 . ةصاخ قوطنملل مومعلا نإف ؛هل مومع ال موهفملا نأ

 : يناثلا

 لوسرلا نأ : ةحيحصلا ةحيرصلا ةنسلاب - يتأي امك - تبث هنأ

 .اًصاصق ةيراجلاب يدوهيلا لتق

 :ثلاثلا

 نيقَتلاَي َسْفّنلأ نأ اف َمِتلَع اتو :هلوق مومع نأ
 قلاب ارنا او تنل قلألاو يمل لاو

 ّقنأْلاو# :هلوق موهفم ىلع مدقم [40 :ةدئاملا# اصف َحوُرجْلاَ

 سفنلاب صاصقلا توبث ةبآلا هذه يفف ؛[۱۷۸ :ةرقبلا]€ ننال
 لتق ول امأو ءهلدعو ىلاعت هللا ةمكح نم اذهف «حارجلاو فارطألاو

 امهدمعو «فلكمب سيل هنأل ؛هب لتقي الف ءادحأ نونجملاو ريغصلا

 اذإ لجرلاك يهف «ىثنألا امأو ءامهتلقاع ىلع ةيدلا هيف بجت أطخ

 الإ ءلجرلا ةيد نم فصنلا ىلعف «ةيدلا يف امأو «صاصقلا تبث

 .ةدحاو هيف امهتيدف «ةيدلا ثلث نود اميف

 ىثنألا نم عطق ول هنأ :يهو «ملعلا بئارغ نم ةلأسم انهو

 نم رشع عبصإلا ةيد نأل ؛اًريعب نوثالث كلذ يفف «عباصأ ةثالث

 ءةيدلا ثلث غلبي مل هنأل ؛ىثنألاو ركذلا كلذ يف يوتسيو «لبإلا
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 تناكف «ثلثلا ىلع تداز اهنأل ؛نورشع اهيفف «ةعبرأ عطق ولف

 اهنم عطق ولو «نوعبرأ ركذلا نم ةعبرألا ةيدو ءركذلا ةيد فصن

 هيلعف «عباصأ ةتس اهنم عطق اذإف «نورشعو ةسمخ هيلعف «ةسمخ

 نب ديعس لجر لأس امل اذهلو «بئارغلا نم هذهو «نوثالث
 ؟اهلقع لق ءاهتبيصم تمظع امل فيك :لاقو «كلذ نع بيسملا

 . يخأ نب اي ةنسلا كلت :لاق

 يريضخلا :يأ - دبعلا ةيد نأ نم ماوعلا ةنسلأ ىلع راد ام امأو

 ءءاوس امهو «هل لصأ الف «يليبقلا ةيد فصن - يليبقب سيل يذلا

 . علسلا ةلمج نم هنأل ؛هتميق هتيدف «كولمملا دبعلا امأو

 ؟كولمملاب رحلا لتقي له : ليق نإف
 اهتبذاجت دقو «ءاملعلا نيب ليوط فالخ ةلأسملا هذه يف : ليق

 . فالخلا اهيف رثك اذهلف «نيبناجلا نم ةلدألا

 : هانعم : ليق ««ةعامجلل قرافملا هنيدل كراتلاو» : لاق : ةثلاثلا

 ؛باتتسيف «نيملسملا ةعامج قرافيو «همالسإ دعب دتري يذلا هنأ

 رفاكلا نم مظعأ هنإف «ىثنأ وأ اًركذ ناك ءاوس ؛لتق الإو «بات نإف

 ةدترملا امأو «ةيلصأ ةرفاك تناك اذإ لتقت ال ىثنألا نأل ؛ يلصألا

 . لتقتف
 ةعامج قرافيو «مامإلا ىلع جرخي يذلا :هانعم :ليقو
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 هذه يف :يأ ؛«هنيدل كراتلا» :هلوق ىنعم نوكيو «نيملسملا

 ةتيم تام .مامإل ةعيب هتبقر يف سيلو تام نم» :درو هنأل ؛ ةلأسملا

 عمسالا :درو امك ؛اًملاظ ناك ولو .مامإلا ةعاط مزليف ,20(ةيلهاج

 هيلع جورخلا روجي الو ««كلام ذخأو ‹كرهظ برض ولو عطأو

 ىلع هتناعإ هتيعر ىلع بجو ‹ةفئاط هيلع تجرخ اذإف ‹هملظأ

 نأ ديري مكنم لجر ىلع مكرمأو مكءاج نم» :درو امك ؟مهلاتق

 «رذه همدف «مامإلا ىلع جرخ نمف ,220(«هولتقاف «مکتعامج قرفي

 ركذ دقو «ثيدحلا دارمل برقأ لوألا لعلو «ناحيحص ناينعملاو

 .ةدرلا اهب لصحت يتلا ءايشألاو دترملا مكح نايب يف اًباب ءاهقفلا

 نيملسملا ةعامج ةمزالم بوجو :باب «ةرامإلا :باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 وهو ءامهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم )۱۸٥۱( مقر «نتفلا روهظ دنع

 هجرخأ «ةيلهاج ةتيم تام اربش ناطلسلا نم جرخ نم» :ظفلب هيلع قفتم

 اًرومأ يدعب نورتس» :هلكك يبنلا لوق :باب «نتفلا :باتك يف يراخبلا

 ةمزالم بوجو :باب «ةرامإلا :باتك يف ملسمو )۷٠٥۳(« مقر ««اهنوركنت

 سابع نبا ثيدح نم )۱۸٤۹( مقر «نتفلا روهظ دنع نيملسملا ةعامج

 .امهنع هللا يضر

 نيملسملا ةعامج ةمزالم بوجو :باب «ةرامإلا :باتك يف ملسم هجرخأ (؟)

 .(1851/) مقر «نتفلا روهظ دنع

 ‹ عمتجم وهو نيملسملا رمأ قرف نم :باب «ةرامإلا :باتك يف ملسم هجرخأ (۳)

 )۱۸٥۲(. مقر

AY 



AHIRت  

 : كي هللا لوسر لاق : لاق « 4 ٍدوعْسَم نب مَلاادْبَع نع 0 ا د( 7 ل ا or o زكر مك ه <
PEE 0 7 0ت  

 . «ءامدلا یف ٍةَماَيَقلا َمْوَي سانلا نيب 1 ام لّوأ»

 موي سانلا نيب ىضقي ام لوأ» :دوعسم نبا ثيدح يف هلوقو

 ءملظلا مظعأ نم هنإف ؛قح ريغب لتقلا :يأ ؛«ءامدلا يف ةمايقلا

 صاصقلا :باب «قاقرلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * (1)

 )1٤۷١(« مقر «تايدلا :باتك يف لوأ يفو )5١74(« مقر «ةمايقلا موي

 مقر «ةرخالا يف ءامدلاب ةازاجملا : باب «ةماسقلا :باتك يف ملسمو

 .هل ظفللاو «(()

 )٥/ ٤۷۹(« ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 )١١/ ٠١۷(« يوونلل «ملسم حرش»و ٤١(. /5) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۸۷ )٤/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ٠١(. /9) نقلملا نبال ؛ماكحألا
 «يراقلا ةدمع»و )١١/ ۳۹١(« رجح نبال «يرابلا حتف»و © 1 /0

 لبس»و «(47 /9) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ١١(٠ /71) ينيعلل

 ١957(. /۷) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(۲۳۲ /7) يناعنصلل «مالسلا
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 ىلاعت هللا نإف «هرطخل ؛سانلا نيب هب ىضقي ام لوأ وه ناك اذهلف

 باذع ال نم ىتح «ضعب نم مهضعبل صتقيو «سانلا بساحي
 يتلا :يأ ؛ءانرقلا ةاشلا نم ءامجلا ةاشلل صتقيف «مئاهبلا نم هيلع

 هب أدبي ام لوأو «ملاظلا نم مولظملل صتقيو ءايندلا يف اهتحطن

 ؛ هتالص دبعلا هنع بساحي ام لوأ» هنأ : تبث ام اذه يفاني الو .ءامدلا

 رئاس تدسف «تدسف نإو «لامعألا رئاس تحلص «تحلص نإف

 هبر نيبو هنيب اميف دبعلا هنع بساحي ام لوأ اذه نإف ؛«لامعألا

 ؛ءامدلا يف سانلا نيب هب ىضقي ام لوأ ثيدحلا اذه يفو «هتالص

 . قلخلا نيب يتلا ملاظملا يف : يأ

 لام الو ءادف الو «ملاظلا نم قحلا ذخأو ةبساحملا نم دب الف

 تانسح نم ذخؤيف ؛لامعألا نم ىفوتسي امنإو «مويلا كلذ

 هتانسح نم قبي مل نإف «هقح ردقب اهنم مولظملا ىطعيف «ملاظلا

 [ىلع] حرطف مولظملا تائيس نم ذخأ « كلذ نم هللا انذاعأ - ءيش

 ةنجلا لوخد دحأل لصحي الف «نيبملا نارسخلاب ءابف «ملاظلا

 دورولا وهو ؛ طارصلا ىلع اوربع اذإ مهنإ ىتح «ىقنيو بذهي ىتح

 07١[« :ميرم1© اًهُدراَو الإ رک نو :هلوقب ىلاعت هركذ يذلا
 ةنجلا نيب ةرطنق ىلع اوفقو ءاوربع اذإف «ةنجلا لهأ الإ هربعي الو

 يف مهل نذأ ءاوقنو اوبذه اذإف «ضعب نم مهضعبل صتقيف «رانلاو

 . همركو هنمب اهلهأ نم هللا انلعج .ةنجلا لوخد
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 تلاثلا تيدا
 ر

 م

 ُنْب رُساَدْبَع قلطنا :لاق ةَمْثَح يبأ ِنْب ِلْهَس ْنَع - )۳۰(
 نإ

 ت o وعم < سهر وم

 5 ٍذِئَمْوَي يهو - ريَ ىلإ ِدوُعْسَم ُنْب ُهَصّيَحُمَو ءِلْهَس
 هيد يف طش وهو «ِلْهَس ِنْب هلا ىل ُةَصِيحُم ةا ىتأق ءاَقَْفَتَ

 ءٍلْهس نب نَمْحولا دبع نَا :ةبيلا قم كَ ک «ًاليِتق

 ِنَمْحَرلا ُدْبَع َبَمَدَ ولكي ىلا ىَلِإ دوُعْسَم اتتا ٌةَصّيوْحَو ُةَصّيَحُمَو

 :اَملكَتف «تكَسَف ؛ مولا ُتَدْحأ َوُمَو زيك بك :َلاَقق ' لو
 :اولاق ء«- -؟مُكيحاَم وأ - مكا َنوَقحَتْسَتَو َنوفلْخَتأ» : لاق

 نامي د وهب منْ لاق ؟ر ملو دهس ْمَلَو .ٌفلُخَت فيك

 ب يلا ُهلقَمم ؟ٍراَمك مْوَ و نام ذ اخاف :اولاقف «2؟َنيِسْمَح

3 
 I6 0 3 5 0 0م 0 2 7 ر و 2 2

 مسقي) : ل هللا لوّسَر لاقف : ليز نب دامح ٹثیدح ىفو

 )١( « باب «ةعداوملاو ةيزجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت :

 ظفللاو ” مقر «هريغو لاملاب نيكرشملا عم ةحلاصملاو ةعداوملا

 مقر «ةماسقلا : باب «ةماسقلا : باتک يف ملسمو ءهل )١11319(.
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0 

 :اولاق 1 نامت ةو كر : لاق ؟فلخن فيك 1 ۶ 7 هك # م
 2 ا 5208

 0 اللا لوسَر ا

 وُسَر هرکف : يع ثيدح يفو

 ا لبإ ْنم ةئمب ُهادوف
 ار 4 9

 3 ُهَمَد لطب نأ لكي للا

 نب هللادبع قلطنا» : ةمثح ىبأ نب لهس ثيدح ىف هلوقو

 : يأ ؛«حلص ذئموي يهو «ربيخ ىلإ دوعسم نب ةصيحمو لهس

 مالكلاب ربكألا أدبيو «ريبكلا ماركإ :باب «بدألا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 )١159(« مقر «ةماسقلا :باتك يف ملسمو )51/4١(« مقر «لاؤسلاو

 .هل ظفللاو

 ملسمو )1٠٠۲(« مقر «ةماسقلا باب «تايدلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 )١5519(. مقر «ةماسقلا : باب «ةماسقلا : باتك يف

 )٤⁄/ ٠١(« يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم #

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و ١4١(« /۸) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 (مهفملا»و «(557 /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )5/ ١97(.

 ةدمع حزشاو )١١/ ١57(2 يوونلل «ملسم حرشا»و ١(٠ /5) يبطرقلل

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۸۸ )٤/ قيقد نبال «ماكحألا

 حتفاو 22١508 /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )4/ ٥۷(«

 )۲٤/ ٥۸(« ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ء(۲۳۲ /۱۲) رجح نبال «يرابلا

 يناعنصلل «مالسلا لبس»و .(575 )٠/ ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و

 .(۱۸۳ /۷) يناكوشلل «راطوألا لينهو «(5867 /۳)

١1١8١ 



 اهمسقو «ةونع ةرجهلا نم عبس ةنس تحتف اهنإف ؛تحتف ام دعب

 فصن مهل نأ ىلع دوهيلا اهيف رقأو «نيمناغلا نيب يب هللا لوسر

 .- مدقت امك  اهنم جراخلا

 هللادبع ىلإ ةصيحم ىتأف» «هدحو بهذ لك : يأ ؛«اقرفتف»

 مدق مث .ءهنفدف ءًالیتق همد يف طحشتي وهو «[لهس نبا]

 ةصيوحو» «ليتقلا وخأ : «لهس نب نمحرلا دبع قلطناف «ةنيدملا

 : يأ ؛ ال يبنلا ىلإ» همع انبأ : يأ ؛«دوعسم انبا ةصيحمو

 هنأل : يأ ؛ ملكتي نمحرلا دبع بهذف» .دوهيلا ىلع هن ودعت

 وهو «ربك ربك : ب هللا لوسر لاقف» ءاقح ٌُديزأو ءامهنم برقأ

 يغبنيف «قح هل مكنم لكف برقا تنك ولو :يأ ا

 .«املكتف» ب هرمأل ًالاثتما هذ تكسف «ربكألاف ربكألا أدبي نأ

 وأ  مكلتاق مد نوقحتستو نوفلحتأ :لاقف» ءامهربخ هيلع اصقو

 يفو ««مكنم نوسمخ مسقياا : ىرخألا ةياورلا يفو «2«- ؟مكبحاص

 هنيرق هذه نأ : يأ انيمي ويسمح نوفلحتأ» : ىرخألا ةياورلا

 اهدحو صاصقلا بجوت ال نكلو «هولتق دوهيلا نأ ىلع ةرهاظ

 مد نوقحتسيو «ةنيبلا ماقم كلذ موقيف ءاثيمي نيسمخ اوفلحت ىتح
 نيسمخب دوهي مكئربتف :لاق ؟رن ملو دهشن فيكو :اولاقف» «لتاقلا
 !هللا لوسر اي :اولاقف» ءىوعدلا هذه نم نوؤربيف : يأ ؛«؟ائيمي

 فلحلا نم مظعأ رفكلا نأ : يأ ؛«رافك موق ناميأب ذخأن فيك

1۱4۲ 



 .نولابي الو نوفلحي مهنإف ؛ بذكلا ىلع

 ‹مهنم لجر ىلع مكنم نوسمخ مسقي» ىرخألا ةياورلا يفو
 .هب داقي هنأ : يأ ؛«؟هتمرب عفديف

 : ىرخألا ةياورلا يفو ««هدنع نم يب هللا لوسر هلقعف» :هلوقو

 . «ةقدصلا لبإ نم ةئمب هادوف «همد لطبي نأ هركف»
 ىلع ةرركم ناميأ يهو «ةماسقلا باب يف لصأ ثيدحلا اذهف

 .اهيف طرش ثوللاو ءْتْوَل كلذ يفو «موصعم لتق ىوعد

 : ثوللا يف ءاملعلا فلتخاو

 .'طقف ةرهاظلا ةوادعلا هنأ : بهذملا نم روهشملا

 قدص ىلع اهعم نظلا بلغي ةرهاظ ةنيرق لك هنأ : حيحصلاو

 هعم مزهنم ناسنإو «همد يف طحشتي ليتق يئر ول :لثم ؛يعدملا
 ناسنإ عم هثاثأ ضعب يئر ول : لثمو «مدلا رثأ اهيف حالس وأ نيكس

 ىلعف «هوحنو هراد يف دجو ول :لثمو «لوتقم وهو هذخأ دق

 وهو «ثول هنأ :حيحصلا ىلعو ءاثول اذه نوكي ال :بهذملا

 . ىلوأو ةرهاظلا ةوادعلاك

 : ةريثك دئاوف ثيدحلا يفو

 ؛ةصاخ روكذلا ليتقلا ءايلوأ فلحي هنأ ؛ةماسقلا مكح :اهنم

 )١( «ىهنلا يلوأ بلاطم» «(85 /57) «عانقلا فاشك» :عجار )5/ ١6١(.
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 اوناك نإف «ةرصنلاو لقعلا يف ءاكرش مهنأل ؛هريغو ثراولا ءاوس

 تعزو «لقأ اوناك نإو .مهددع ىلع ناميألا تمسق «نيسمخ

 ىلع اوؤلامت دق ةعامج وأ اًصخش اونيع نإف ؛اوفلح اذإف «مهيلع

 ىلع ناميألا تدر .فلحلا نم اوعنتما نإو «هب اوؤدتبا «لتقلا

 يضق ءاولكن نإو ءاوئربو ءاتيمي نيسمخ اوفلحف «مهيلع ىعدملا

 .دوهشلاك ثوللا e «لوكتلاب مهيلع

 ؟هنيب الب دوقلا قحتسي فيك :ليق نإف

 «قحلا نيبي ام لكل مسا ةنيبلا نإف ؛ةميظع ةنيب هذه :ليق

 .- مدقت امك  دوهشلاب اًصاخ سیلو

 «يعدملا ءاوس ؛ىوقألا بناج يف نوكت نيميلا نأ :اهنمو

 نيميلا تلعج «يعدملا ىوقألا ناك امل اذه يفف «هيلع ىعدملا وأ

 . هبناج يف

 بجوت ةيزم رغصألل نكي مل ام ربكألا ميدقت يغبني هنأ :اهنمو

 يف مدق «ةءارقلاو هقفلا يف اووتسا اذإ :اولاق اذه نمو «هحيجرت

 .هميدقت بجوت ةيزم رغصألل ناك نإف .كلذ وحنو «ربكألا ةمامإلا

 ءامهوحنو مالسلاو بارشلاب مدقيف ؛نميألا وه ناك ول امك ؛مدق

 وهو «سابع نبا هنيمي نع ناكو هلك هللا لوسر برش امل اذهلو

 e ee «ريغص

 ةلضفب رثوأ تنك ام : هذ لاقف «بارشلا ةلضف مهيطعي نأ سابع نبا
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 تسل :لقي مل هنإف ؛هئاكذو ههقف نم اذهف ءاّدحأ خلك هللا لوسر

 ةكربب اًدحأ مدقي ال هنأ ربخأ هنكلو «بدأ ةلق هيف نوكيف ءامهرثؤمب

 ؛رغصأ ناك نإو «هل قحلا نأ : ليلد هناذئتسا يفو كي هبارش ةلضف

 . هنيمي نع هنوك وهو «حجرملا اذهل

 نمک ؛هلتاق لهُج نم لقعي نأ مامإلا ىلع بجي هنأ :اهنمو
 «كلذ وحنو «رامجلا يمر دنع وأ «ديع وأ «ةعمج ةمحز يف كله

 ؛هيلع ىعدملا فلحو «يعدملا فلحي مل اذإ ةماسقلا : كلذ نمو

 .لاملا تيب نم هتيدب مهرطاوخ ربجتف «هلهأ قح عيضي هنأل

 نم سيل اذه نأ عم «ةقدصلا لبإ نم هادو فيك :ليق نإف

 هللا ركذ يتلا فانصألا كلتل ةصاخ ةاكزلاو «"ةينامثلا فانصألا

 ؟ىلاعت

 لك هللا لوسر نإ :داريإلا اذه نع باوجلا يف ميقلا نبا لاقف

 فنص نيمراغلا نأل ؛ةاكزلا نم عفد اذهلف «نيبلا تاذ حالصإل مراغ

 . ةينامثلا فانصألا نم

 نوقحتسم لوتقملا ءايلوأ نأ : رهاظلاو .فيعض باوجلا اذهو

 حببأو «مهرطاوخل اًربج ؛هتيد ردقب مهيلإ عفدف «ةاكزلا نم ذخألل

 نم لاقي ام نسحأ اذه لعلو ءاهلهأ نم مهنأل ؛ةاكزلا نم كلذ

 . اذه يف ةبوجألا

 .(9 )٥/ «داعملا داز» : عجار )۱(
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 ۶ و ع - e f ت 5 يع ه

 اضوضرَم اهسأر دجو ةيراج نأ : ِكِلاَم نب سنأ نع - (۳۳۱)
 3 0 3 1 2 1 2 >2 8 2 < رر ماوس
 ىتح «نالف .نالف ؟ِكب اذه لعف نم :ليقف «نّيرجح نيب

 َرَمأَف ءَفَرَتْغاَف ءُيِدوُهَلا دخان ءاهسأرپ ْتَآَمْوَأَف «ٌّيِدوُهَي ر
 ."0نيرجَح ن ةأر نضر نأ لك للا ُلوُسَ

 ىَلَع َةَيِراَج لت اًبدوُهَي َّنَأ : ِسنَأ ْنَع ٌيِئاََّنلاَو ململ
 ؟ ."ةكيرشا ُلوُسَر ُهَداَقَأَف ءحاَضْوَأ

 )١( * باب «تاموصخلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت :
 مقر «يمذلاو ملسملا نيب ةموصخلاو ةمزالملاو صاخشإلا يف ركذي ام

 ) ».)35787توبث :باب «ةماسقلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو

 لجرلا لتقو «تالقثملاو تاددحملا نم هريغو رجحلاب لتقلا يف صاصقلا
 مقر «ةأرملاب )151/5(.

 رجحلاب لتقلا يف صاصقلا توبث :باب «ةماسقلا :باتك يف ملسم هجرخأ (؟)

 )١١۷١(. مقر «ةأرملل لجرلا لتقو «تالقثملاو تاددحملا نم هريغو

 ةضراع»و ١5(. /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 = ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ١79(« /5) يبرعلا نبال «يذوحألا
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 نيب اًضوضرم اهسأر دجو ةيراج نأ» : 4ه سنأ ثيدح يف هلوق
 : ليقف» «مالكلا ىلع ردقت ال اهنكلو «قمر اهب ناكو : يأ ؛ «نيرجح

 «كلذ يف هومهتا نم اودع :يأ «نالف «نالف ؟اذه كب لعف نم

 «معن نأ مهيلإ تراشأ :يأ ؛«اهسأرب تأموأف يدوهي ركذ ىتح»

 للك هللا لوسر رمأف» قا ر : يأ ؛ «فرتعاف يدوهيلا ذخأف»

 . لعف امب هل ءازج : يأ ؛«نيرجح نيب هسأر ضري نأ

 ةدالقلا يهو ««حاضوأ ىلع ةيراج لتق» : ىرخألا ةياورلا يفو

 .ةدالقلا هذه لجأل اهلتق هنأ : يأ ؛ ةضفلاب ةلصفم زرخلا اهيف

 : ةديدع دئاوف ثيدحلا اذه يفف

 :هلوق نع باوجلا مدقت دقو «ىثنألاب ركذلا لتقي هنأ :اهنم

 : هجوأ ةثالث نم [ ١ : ةرقبلا]© قنا یال

 :اهدحأ

 .هل مومع ال موهفملا نأ

 يوونلل «ملسم حرشاو »)€ /0) يبطرقلل «مهفملا»و .ء(ة"9//ه) =

 مالعإلا»و «(97 /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )١١/ ٠١١۷(«

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(87 /4) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 «(۱۹۸ /١١؟) رجح نبال «يرابلا حتف»و ١57١(« /7) راطعلا نبال

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و .(555 )١/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 يناكوشلل «راطوألا لين»و ۲۳١(. /) يناعنصلل «مالسلا لبس»و )١/58(«

0/ ۰). 
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 : يناثلا

 موهفم ىلع مدقم ٥[ : ةدئاملا]# سيفّتل اب سفتلا# هلوق مومع نأ

 .[ :ةرقبلا]€ يندب الاول : هلوق

 : ثلاثلا

 . ىثنألاب ركذلا لتق يف حيرص ثيدحلا اذه نأ

 سيلف «ةيراجلا لتقب هدهع ضقتنا هنأل ؛هلتق امنإ : ليق نإف

 .اصاصق لتقلا

 ضر هنأبو «هداقأف : هلوق حيرصب دودرم اذه نأ : باوجلاف

 .فيسلاب هلتقل «هدهع ضاقتنال ناك ولو «هسأر

 . لتق امب لتاقلا لتقي هنأ : ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 . ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا دقو

 هب لتق ءاوس ؛©)اقلطم فيسلاب لتقي هنأ :دمحأ بهذمف

 ؛تامف هسأر ضر وأ «ران يف هاقلأ وأ «تامف قهاش نم هاقلأ وأ

 .©6ةلتقلا اونسحأف «متلتق اذإو» :- مالسلا هيلع  هلوقب ًالالدتسا

 ضر ولف ؛لعف امك هب لعفي هنأ :"بهذملا يف يناثلا هجولاو

 )١( «عورفلا» :عجار )٥/ 577(, «فاصنإلا» )9/ ٤۹٩۰ 591١(.

 حبذلا ناسحإب رمألا : باب «حئابذلاو ديصلا :باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 )١950(. مقر «لتقلاو

 . قباسلا عجرملا )۳(
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 يف هاقلأ ولو «هنم يقلأ «قهاش نم هاقلأ ولو «هسأر ضر «هسأر

 ضر ةه هللا لوسر نإف ؛ ثيدحلا اذهب اولدتساو ءرانلا يف يقلأ را

 مهفي ال صاصقلا ىنعم نألو «ةيراجلاب وه لعف امك يدوهيلا سأر

 «عابتالا :هانعمو ءرثألا صق نم  اولاق امك  هنإف ؛اذه الإ هنم

 فيسلاب لتقي نأ لدعلا نم سيلو «لعف امك يناجلاب لعفي نأ وهف

 نأ عم «عينشلا لتقلا وأ «رانلاب لوتقملا بذع دقو «كلذب حاريو

 . ىلاعت هللا لدع راهظإ صاصقلا دئاوف نم

 نع عدرلا يف غلبأ ناك ءلعف امك هب لعف اذإ هنإف :اًضيأو

 . لعفلا اذه

 :«ةلتقلا اونسحأف «متلتق اذإو» :هلوقب مهلالدتسا نع اوباجأو

 بجوت يتلا ءايشألا نم اهوحنو دودحلا يف لتقلا ناسحإب رمألا نأب

 ىنعملو لَك هلعفل؛اذه يف لخدي الف «صاصقلا امأو «لتقلا

 روغ ام لِ أوقَحَ َرمَْقاَع نو : ىلاعت هلوقلو «صاصقلا
 .[ 77 : لحنلا]# وب

 .لوألا نم حصأ اذه نأ كش الو

 هاقلأ ولف «تومي ىتح ديعأ «تمي ملو «لعف امك هب لعف ناف

 يقلأ «تمي مل نإف «قهاشلا نم وه يقلأ «تامف «-ًالثم  قهاش نم

 . تومي ىتح اذكهو ءاّينا

 يتلا ةلاحلا هذه لثم يف يعدملا لوقب لمعي هنأ :اهنمو
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 ‹ةهبشلا توبث ةهج نم هلوقب لمعيو ءاهيف هتوبث نظلا ىلع بلغي

 ناف «هريزعتو هسبحو هريرقت كلذ تبثيف ءاقلطم هب نولمعي الو
 هيف رمأ لك اذكهو «تبثي مل ءالإو «هرارقإب هلك قحلا تبث ءرقأ
 متك امل ريبزلا ىلإ عيبرلا نب ةنانك ي هللا لوسر عفد امك ؛ةهبش
 يذلا كسملا نع هلأسو «ربيخ حتف امل هنأ كلذو ءريضنلا ينب لام

 لاملا :لاقف «تاقفنلا هتبهذأ :لاقف «بطخأ نب يبيح لام هيف

 .رقأ ىتح باذعلا نم ءىشب هسمي نأ هرمأو «بيرق دهعلاو .ريثك

(Y۰ 



 ِهِلوُسَر ىلع هللا حن امل :َلاَق واط ريم يبأ ْنَع )07( 
 ؛ةيِلِاجلا يف مَ ناك لب ثيل يي ْنِم الُجَر ٌلْيَذُه تلتف کم
 «ليفلا َةَكَم ْنَع َسَبَح هللا َّنِإ» :َلاَقَف هلكت بنل َماقف

 ٍدَحأل لت ْمَلَو يلب دحل لح ْمَل اتو «َنيِنِْؤُملاَو َُلوُسَ
 رح هه يعاص اهَنإَو ِراَهَت ْنِم ةَعاَس يل ثلج اَمَنِإَو ءيِدْعَب
 الإ اَهُنَطِتاَس طقتلت الو ءاَهَْجش ىلَتْخُي الو ءامرَجش ضعي ال

 نأ اإ لقب نأ اإ ؛ نيرا ربح وهف لق هل ليف نمو ينل
 : لاقف واش وب :ُهَل ل لاَ ِنَمَيلا ٍلْمأ ْنِم ّلَجَر ماقف ««یّدفُب

 «ِواش يبأل اوُبتكا» کک ر اقف ف يل اوك !هللا َلوُّسَر اَي

 ىف هلم ا ؛َرِخْذإلا و ق ا
 .رخذإلا ؟
e ع = £ f ا e حل 

 ةباتك :باب «ملعلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 :باب <« ‹«جحلا : باتک يف ملسمو «رخأ عضاومو .(١1١؟) مقر «ملعلا

 = «ماودلا ىلع دشنمل الإ اهتطقلو اهرجشو اهالخو اهديصو ةكم ميرحت
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 .«ةكم هلوسر ىلع هللا حتف امل» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوقو

 ثيل ينب نم ًالجر ليذه تلتق» «ةرجهلا نم نامث ةنس كلذو

 اوذخأو «ةصرفلا اومناغت مهنأ : يأ «ةيلهاجلا يف مهل ناك ليتقب

 لجألو «ةكم ةمرحب اركذم :يأ ؛ يب هللا لوسر ماقف» «مهرأث

 هللا ركذ يذلا وه : «ليفلا ةكم نع سبح هللا نإ :لاقف» «ةعقاولا هذه

 لآ( ٍليفْلا بصي كبَر لعق تيكر ت رلأ# :هلوقب نآرقلا يف هتصق

 ن زداجیم ومرت © کیی ايم میک کسا ت ویشت نوي
 اودارأ امل :يأ ؛[٠ ١ :ليفلا]# لوڪ ٍفضعُك مهل © ليس

 ةكم لهأو «ىراصن ليفلا باحصأ ناكو «مارحلا هللا تيب بيرخت

 هللا نكلو «نيكرشملا نم ًالاح نسحأ كاذنآ ىراصنلاو «نيكرشم

 ريغ ىلع هلهأ ناک نإو ءمهديك نم همرحو «هتیب ىمح ىلاعت
 .هل ظفحو «هتيبل ماركإ اذهف «قح

 .(558- 1106//557) مقر =

 لامكإ»و )٤/ ١(. يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 2(1١؟9 /9) يوونلل «ملسم حرش»و «(578 /5) ضايع يضاقلل «ملعملا

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «.(45 /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(84 /9) نقلملا نبال «ماكحألا

 حتف»و 207١5 :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و )/ ١5755(«

 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )١/ 7٠١5. ١5 ۲٠١(« رجح نبال «يرابلا

 «مالسلا لبس»و )٠١/ 20١(«. ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )۲/ ١۳(.

 ١58(. /۷) يناكوشلل «راطوألا لين»و ١97(« /۲) يناعنصلل
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 لاتقلا مهل حابأ : يأ ؛«نينمؤملاو هلوسر هيلع طلسو» :هلوق

 دحأل لحت ملو «يلبق دحأل لحت مل اهنإو» :لاق اذهلو ءاهيف

 كلت تضم دقو :يأ ؛«راهن نم ةعاس يل تلحأ امنإو «يدعب

 ميرحتلا رسفو ««مارح هذه يتعاس اهنإو» :لاق اذهلو «ةعاسلا

 عيمجل ماع اذهو «عطقي ال :يأ ؛«اهرجش دضعي ال» :هلوقب

 «شحُي ال يأ ؛بطرلا شيشحلا وهو ««اهالخ ىلتخي الو» ءرجشلا

 ءذؤم هنأ عم كوشلا ىتح عطقي ال :يأ ؛«اهكوش دضعي الو»

 مدقت امك :يأ ؛«دشنمل الإ» اهتطقل : يأ ؛«اهتطقاس طقتلت الو»

 ىلإ اهعفدي وأ ءادبأو اًمئاد اهفرعي لب ءاهريغ ةطقلك كلمت ال اهنأ

 نإف ءهدجو نإ نامضلا دصقب ءاهبحاص اهب قدصتي وأ «مامإلا

 ءاش نإو «طقتلملل رجألاو «هنمض ءاش نإف ؛هريخ اهبحاص دجو

 . حيحصلا وه اذهو ءرجألا هلو «ةقدصلا ىضمأ

 ءاهضعب مدقت دقو «هريغ نود هب صتخت ةريثك ماكحأ هل مرحلاو

 .اهنم ريثكب رفظ «ءاهقفلا ركذ ام عبتت نمو

 «ىثنأ وأ اًركذ ناک ءاوس : يأ ؛«ليتق هل لتق نمو» :هلوقو

 ريخب» هثراو وهو «لوتقملا يلو :يأ ؛«وهف» ءاريبك وأ اريغص

 «ىدفي نأ امإو» «لتاقلا نم داتقي : يأ ؛«لتقي نأ امإ ؛نيرظنلا

 . كلذ هلف ءءادفلا بحأ نإو : يأ

 «هتثرو مهو «لوتقملا ءايلوأ ديب ةريخلا نأ ىلع [ليلد] : هيفف

۰۳ 



 حجرم مّن نكي مل ام ةيدلا ىلإ وفعلا مّن ءاقلطم وفعلا مهل لضفألاو
 .داتقي نأ اذإ لضفألاف «دوقلل

 .دوقلا ىلإ عوجرلا نم نكمُي مل «ةيدلا ىلإ لدع ول هنأ : هيفو

 ؛لوتقملا ءايلوأ اهبلط اذإ ةيدلا لتاقلا ىلع بجي هنأ :هيفو

 . مهل ةريخلا نأل

 امل اذهلو «ةيدلا نم رثكأ ىلع اوضارتي نأ زوجي هنأ :هيفو

 نبا غلب ىتح سبح «نيعباتلا نم مرشخ نب ةبده ىلع لتقلا تبث
 «نيعباتلا لضافأ نم سان عمتجاف «دوقلا راتخاف ءريخف «ليتقلا

 تايد عبس ليتقلا نبال اولذبف ءهعم ةعامجو «رفعج نب هللادبع : مهنم

 .ةروهشم هتصقو «ىبأف «وفعيو

 لجر ماق» ةدئافلا ةميظع «ردقلا ةليلج ةبطخلا هذه تناك املف

 ؛«يل اوبتكا !هللا لوسر اي :لاقف ءهاش وبأ :هل لاقي نميلا لهأ نم

 : هِي هللا لوسر لاقف» «هيلع تلمتشا امو «ةبطخلا هذه نومضم : يأ

 . «هاش يبأل اوبتكا

 . ملعلا ةباتك ةيعورشم : ىلع اذهب لدتساف

 تعاضل «باتكلا الولف «ةميظع حلاصمو «ةريثك دئاوف ةباتكلا يفو

 يف هقلخ ىلع ىلاعت هللا نتما اذهلو «ةيويندلاو ةينيدلا سانلا حلاصم

 ١[ :قلعلا]4َكْيَر يأ وأ :لاقف «ملقلا هميلعتب تلزن ةروس لوأ
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 كلذكو ءاهنودب ملعلا لئاسمو ننسلاو نآرقلا ظفح نكمي الف «خلإ

 حلاصمف «ةلوادتملا ةراجتلاب الإ ةرجاتملا سانلا نكمي مل اهالول

 نمل بتكي نأ ةباتكلا هملع نم ىلاعت هللا رمأ دقو «ةريثك ةباتكلا

 هلع اًمكح ڳي نأ باک باب کو :لاقف «ةباتكلا فرعي ال
 نأ يغبنيف «ةمعنب هيلع هللا معنأ نم لك اذكهو ء[۲۸۲ :ةرقبلا]€ هلآ

 ىلع ةقدصلاب رمؤي ينغلاك ؛اهنم مرح نمل ةمعنلا كلت نم لذبي

 . كلذ وحنو «ريقفلا

 لصي نم ىلإ وأ «مكاح ىلإ مكاحلا باتك ةيعورشم : هيفو
 . هباتك هيلإ

 امهيلع أرقيو «نيدهاش مكاحلا رضحي نأ طرتشي ال هنأ :هيفو

 طرتشا امك «نالف نب نالف ىلإ يباتك اذه نأ ادهشا :لوقيو «هباتك

 حيحصلاف ءاذج فيعض هنكلو «"”دمحأ بهذم وهو «مهضعب كلذ

 طرتشا نم عم ليلد الو «ةليوط ةنمزأ ذنم هفالخ ىلع لمعلاو

 .هب رمأي ملو «كلذ لمعتسي ال ةي ناك دقف «كلذ

 : يأ ؛«رخذإلا الإ !هللا لوسر اي :سابعلا لاق مث» :هلوقو

 نيبو ءرخذإلا ءانثتسا هركذ «مرحلا تابن عيمج ميرحت مهل نيب امل
 ‹«فوقسلا قوف :يأ ؛ «انتويب يف هلعجن انإف» : هلوقب كلذ ىلإ مهتجاح

 ةلزنمب نبللا للخ ىلع :يأ «انروبق يفو» هيلع نيطلا نولعجيو

 . 0777 /5) «عانقلا فاشك» )١١/ ٤۷١(« «ريبكلا حرشلا» :عجار (1)

 ليفان



 ؛«مهنيقل هنإف» :لاق هنأ :كسانملا يف مدقت دقو ءاندنع "١ظئاشولا

 . عولولا عيرس هنأل ؛هب سبقي دادحلا : يأ

 الإ» :لاقف «ةحئارلا بيط يكذ فورعم تبن :رخذإلاو

 مل ام هملعو «ىلاعت هللا هبدأ دقو «مهتجاح ملع امل تا ؛ «رخذإلا

 . هتحابإ ركذف «هقلخ ىلع هريسيتو هتمحرو هللا ةمكح ملعف «ملعي

 عيمج نأ مدقتو «هذ سابعلا لضف اذه يف نأ :مدقت دقو

 : ءايشأ كلذ نم ىنثتسيو «مرحم مرحلا تابن

 .رخذإلا :اهنم

 . يمدآلا هسرغ وأ هعرز ام :اهنمو

 . سبايلا رجشلا :اهنمو

 . اًبطر ناك ولو «ةرجش نع ًالصفنم هدجو ام :اهنمو
 . عقفلا وهو «ةأمكلا :اهنمو

 زوجي ال كلذ ىوس امو ءاهسوؤرب ىعرت مئاهبلا كرت زوجي [و]
 .هعطق

 لقنو ءربقلا يف نيرجحلا وأ نيتنبللا نيب لعجت ام يهو «ةظيشو اهدرفم )١(

 لجرلل ليقو «حدقلا اهب بعشي ةبشخ ةعطق :ةظيشولا» نأ :«ناسللا» يف

 اًهيبشت ؛مهيف ةظيشول هنإ : مهميمص نم نكي ملو «موقلا يف ًاليخد ناك اذإ

 مهلصأ سيل فيفل :سانلا نم ظيشولا . . .حدقلا اهب بأري يتلا ةظيشولاب
 اوسيل موقلا يف ءالخدلا : ظيشولاو «ةظيشولاو «ظئاشولا هعمجو ءاّدحاو

 . (519 /۷) (مهميمص نم
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 ىف ساتل َراَشَتْسا هنأ : هيف ِباَّطَخلا ¿ نْب َرَّمَع نع )00”( 

 دبع وَر رغب هيف ىضَق دلع لا تدهش هيلا لاق َقَأْرملا ٍصآلْنِإ

 ْنْب دَّمَحُم ُهَعَم دهشف ءَكَعَم ُدَهْشَي ْنَمِب د ّنيِتأتل :لاقف ٍقَمأ وأ د دعي ها سأل ی ا

TA 

¥ ¥ 

 نينج :باب «تايدلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 «ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا :باتك يفو )٦٥٠4. 22501٠١ مقر «ةأرملا

 .(1841/ مقر «ىلاعت هللا لزنأ امب ءاضقلا داهتجا يف ءاج ام : باب

 لامكإ»و ء(۳۲ /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ((14 )٥/ يبطرقلل «مهفملا»و «(59” /0) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو )١١/ ۱۷١(« يوونلل «ملسم حرش»و

 ؛غ(15 /9) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(4۸ )٤/

 نبال «يرابلا حتف»و ١571(2 /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 «يراسلا داشرإ»و «(517/ /75) ينيعلل «يراقلا:ةدمع»و ۲٤۷(. /۱۲) رجح

 .(۲۲۷ /۷) يناكوشلل «راطوألا لين»و ( )٠ ١ ينالطسقلل
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 ٍلْيَذُه ْنِم ٍناََأرْما تلا : لاق هڪ ةَرْيَرْه يِبأ ْنَع - (۳۳۵ و ع اه <

 اوُمَصَتْخاَف ءاَهنْطَب يف اَمَو اهتم «رجحب ىَرْخألا اَمُهاَدْحِ تمر

 دبع :ٌةَرُش :اهنينَج ةد نأ لكلا ُلوُسَر یضقف فک هللا ٍلوُسَر ىلإ
 ْنَمَو اَهَدَلَو اهَنَرَوَو ءاَهِتلِقاَع ىَلَع ِةأرَملا ٍةَيِدِب ىَضَقَو ءةَديِلَو أ
 ُمَرْغَأ فيك اولا َلوُسَر اي :َلاَقف ُئِلدُهلا ةغباتلا نب ُلَمَح ماقف ءْمُهَعَم

 َلاَقَف ءُلَطُي َكِلَذ لمف !؟َلَهَتْسا ًالَو َقَطَن َالَو ءلكأ الو برش ال ْنَم

 يذلا همس ٍلْجَأ ْنِم ؛ «ناّهكلا ناوخإ ْنِم وه امتإ» : لكك هللا لوشر

 . "7عَجَس

 «ةناهكلا :باب «بطلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 «نينجلا ةيد :باب «ةماسقلا :باتك يف ملسمو «(0471 )٥٤۲١« مقر

 .هل ظفللاو )١5481(« مقر

 «راكذتسالا»و «(75 /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ٤۸4(« /0) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و 07١« ⁄۸) ربلا دبع نبال

 حرشاو )1۷0 /11) يوونلل (ملسم حرشاو .(هو /ه) يبطرقلل «مهفملا»و

 = «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ٠١١(« /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع
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 صالمإ يف سانلا راشتسا هنأ» : 5# رمع ثيدح يف هلوق

 :ىمسملا :يأ ؛اًئيم اهنينج يقلت نأ وه :هلوقب هرسفو .«ةأرملا

 مهراشتساو سانلا عمج « هذ رمع نمز يف تعقو امل : يأ ؛ طقسلا

 تعقو اذإ ؛ةميركلا هتريسو «ةليمجلا هتداع هذه تناكو «كلذ يف

 فلو هنأ عم «مهراشتساو مهعمج ءاهمكح هيلع لكشأو «ةثداح

 نبا لاق بلك رمع يفوت امل اذهلو ءركب يبأ دعب ةمألا ملعأ

 ملاعلا لهجي دق نكلو .“ملعلا راشعأ ةعست بهذ :دوعسم

 . ملعلاب هنود وه نم اهملعيو «ةلأسملا

 اميف ركفتلاو «ضعبل مهضعب ريكذت ةروشملاب نإف :اضيأو
 ناك نإف ؛اوثحابت ءاوعمتجا اذإ اوناكف «ملعلا جرختسي كلذبو «مهنيب

 هنأل ؛هلوق اوعبتو «عازنلا عطقنا لكك هللا لوسر نع صن ةلأسملا يف

 نوعاطلا عقو نيح مهعمج امك ؛هلوسرو هللا مكح عم مكح ال

 مهضعب هيلع راشأف' «مودقلا وأ «عوجرلا يف مهراشتساو «ماشلاب

 ١(2 577 /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ٠١(. 1 /4) نقلملا نبال =

 رجح نبال «يرابلا حتف»و 203١5 :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

 «مالسلا لبس»و ۲۷١(. /؟١) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )3١7١(.

 .(۲۲۷ /۷) يناكوشلل «راطوألا لين»و .(۲۳۸۰/۳) يناعنصلل

 هاور» : «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاقو ١77(. /9) «ريبكلا مجعملا» )غ1(

 وهو «ىسوم نب دسأ ريغ «حيحصلا لاجر اذه لاجرو ءديناسأب يناربطلا

 .(59 /9) (ةقث
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 .عوجرلاب مهضعب راشأو «هللا ردق نم رفت ال :اولاقو «مودقلاب

 ناك ول :اولاقف «ًالثم هل اوبرضو «هللا ردق ىلإ هللا ردق نم رف :اولاقو

 كلبإل بلطت وأ ءاهيف ميقت له «ةبدجم ضرأ يف تنأو «لبإ كل

 هر وت الفا ااغ فو د يعل ليغ ناو ننوه اضزأ

 اهنم اوجرخت الف ؛ضرأ يف متنأو عقو اذإ» :لاق ي هللا لوسر نأب
 ."”«اهيلإ اومدقت الف ءاهيف اونوكت مل نإو «هنم اريطت

 ءاورواشت هلك هللا لوسرل مكح ةلأسملا يف نكي مل نإف

 . مهروهمج وأ «مهلك هيلع نوقفتي ام ىلع اوضمو

 تدهش» :ةبعش نب ةريغملا لاق «ةيضقلا هذه يف مهعمج املف

 دقو .«ةمأ وأ دبع» :هلوقب اهرسفو ««ةرغب اهيف ىضق هلك يبنلا

 نمب نيتأتل :لاقف» ءهمأ ةيد رشع لبإلا نم سمخ هتميق نأ درو

 لوبق مدع سيل اذهو ««ةملسم نب دمحم هعم دهشف «كعم دهشي

 يف  ةأرما ولو  دحاولا لوق لبقي هنأ قافتالاب هنإف ؛دحاولا ةداهشل

 وحنو «ناضمر لاله ةيؤرك ؛ةينيدلا تارابخإلا كلذ لثمو «ةياورلا

 هنأل ؟ يعرشلا مكحلا اذه توبثل طايتحالا دار هذ رمع نكلو «كلذ

 . ةمايقلا موي ىلإ هب لمعلا رمتسي مكح هنأ ملع

 ؛مهنم ءاصخألا اًصوصخ ؛# ةباحصلا ةلاح نسح :هيفف

 . نيدشارلا ءافلخلاك

 .( )٤/ ١175٠ ملسمو 75157(2 /0) يراخبلا قلل

11۰ 



 نم سمخ هتميق «ةمأ وأ دبع ةرغ نينجلا يف بجي هنأ : هيفو

 عفد «كلذك هتميق ةمأ وأ دبع دجوي مل نإف .همأ ةيد رشع لبإلا
 دلوي مل اذإ اذه ءاّدمع ةيانجلا تناك ولو «لبإلا نم سمخ مهيلإ

 نم تامو «حوبذملا ةكرحك تسيل ةرقتسم ةايح اًيح دلو نإف ءاّيح

 همأ ةميق رشع هيفف «ةمأ همأ تناك نإف «ةلماك ةيد هيفف ةيانجلا كلت

 هلوقب اهركذ يتلا يه ةريغملا دهش يتلا ةيضقلا لعلو ءاتيم دلو اذإ

 ةليبقلا مهو ««ليذه نم ناتأرما تلتتقا» :ةريره يبأ ثيدح يف

 يصعلاب لاتتقالا ىلع قلطي لاتتقالاو ءزاجحلا ضرأ يف ةفورعملا

 .اذه يف دارملا وهو «ناسللاب ماصتخالاو «حالسلاو

 يف امو اهتلتقف ءرجحب ىرخألا امهادحإ تمرف» :هلوقو

 : ماسقأ ةثالث لتقلا نإف ؛دمع هبش : ىمسي لتقلا اذهو ««اهنطب

 اذهف ءاّبلاغ لتقي امب ةيانجلا دصقي يذلا وهو ؛دمعلا :اهدحأ

 . صاصقلا هيف

 لثم ؟اًبلاغ لتقي ال امب ةيانجلا دصقي نأ وهو ؛دمعلا هبش : يناثلا

 .اهلتقي ال هنأ نظت نكل ءرجحلاب اهيمر تدصق اهنإف ؛ةروصلا هذه
 . ةيانجلا دصقي ال نأ وهو ؛أطخلا : ثلاثلا

 . صاصق الو «ةيدلا امهيفو

 . مثإلا يف دمعلاك دمعلا هبشو

11۱1 



 لَك هللا لوسر ىضقف ل هللا لوسر ىلإ اومصتخاف» :هلوقو

 ءاهتلقاع ىلع ةأرملا ةيدب ىضقو «ةديلو وأ دبع ةرغ نينجلا ةيد نأ

 امك «ةلقاعلل ثرإلا نأ مهوي الل : يأ ؛«مهعم نمو اهدلو اهثروو

 . ةأرملا ةلقاع ىلع ةيدلا نأ

 نأل ؛نيثراو اونوكي مل ولو «تابصعلا روكذ مه :ةلقاعلاو

 :هوجو نم مهيلع فيفختلا اهيفو «ةرصنلا ىلع اهانبم

 . مهدعبو مهبرق ردقب مهيلع عزوت اهنأ :اهنم
 .نينس ثالث مهيلع لجؤت اهنأ : اهنمو

 .دمعلا هبشو أطخلا ةيد الإ نولمحي ال مهنأ : اهنمو

 .ةيدلا ثلث نود ام نولمحي ال مهنأ :اهنمو

 ؟ال مأ مهعم يناجلا لمحي لهو

 ."”مهعم لمحي ال : بهذملا نم روهشملا

 «تطقس «مظتني مل نإف «لاملا تيب ىلع ةيدلاف ءاومدع نإف

 . سانلا ىنغأ نم ناك ولو

 حيحصلا وه اذهو ."'مهنم دحاوك مهعم لمحي هنأ : هنعو

 )١( «ىهنلا يلوأ بلاطم» ؛(١؟5 /8) «فاصنإلا» :عجار )5/ 179(.

11۲ 



 ؛ةأرملا ةلقاع دحأ :«يلذهلا ةغبانلا نب لمح ماقف» : هلوقو

 ؛«قطن الو «لكأ الو برش ال نم مرغأ فيك !هللا لوسر اي :لاقف»

 ا ؛«لطي كلذ لثمف» «حاص : يآ ؛ «لهتسا الو» «ملکت يآ

 لاق» «هلوسرو هللا مكحل اًضراعم مالكلا اذه ناك املف «ردهي

 يذلا هعجس لجأ نم ؛ناهكلا ناوخإ نم وه امنإ : لك هللا لوسر

 اوتأ ءرمأ يف اوفلتخا اذإ ةيلهاجلا يف مهتداع ناكو ««عجس

 . مهل عجسو ءاّمالك مهل فنصف «نهاكلا

 نم ناوخإ مهل ناهكلا ناكو ءاّمرك وأ اعوط همكح نومزليف

 .ةرئاجلا ماكحألاب مهيلإ نوحوي نجلا

 :دئاوف ثيدحلا اذه يفف

 .ةلقاعلا هلمحت دمعلا هبش لتق نأ : اهنم

 هلمحتف «همأ عم لتق اذإ الإ نينجلا لمحت ال ةلقاعلا نأ :اهنمو

 . عبتلا هجو ىلع

 . هلوسرو هللا مكح ةضراعم زوجي ال هنأ :اهنمو

 سيلو «نينجلا ةيد باجيإ يف لقعلل قفاوم عرشلا نأ :اهنمو
 سيلف «لتقف «لمحلا دجو اذإ هنإف ؛ةغبانلا نب لمح لاق امك

 «ةيد الب نينجلا ردهي نأ ةمكحلا يضتقت الو «دجوي مل يذلاك

 . لقاع كلذ رادهإب مكحي الو

11۳ 
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 |: اتاق فا تقف ةف ها ف
 ىلإ e ا وف 2 نم س حس « ٍلجَر
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 !؟لخفلا ضعي امك ُهاَخَأ مكذَحَأ ضَعَي» :لاقف لكي هللا ٍلوُسَر

 . كل ةد ˆ

 «لجر دي ضع ًالجر نأ» : نيصح نب نارمع ثيدح يف هلوق

 ضع اذإ : باب «تايدلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 لئاصلا :باب «ةماسقلا :باتك يف ملسمو )1٤۹۷(« مقر «هايانث تعقوف

 )١71/7(. مقر «هوضع وأ ناسنإلا سفن ىلع

 57١(2« /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 حرشاو )١١/ ١٠١(« يوونلل «ملسم حرشاو )٥/ ۳١(« يبطرقلل «مهفملا»و

 «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(١٠٠ )٤/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ١١7(« /9) نقلملا نبال

 «يراقلا ةدمعاو ۲١(٠ /7١؟) رجح نبال «يرابلا :حتفاو )۳/ ١5794(«

 لبس»و «(08 )٠١/ ينالطسقلل «يراسلا :داشرإ»و ٥١(. /75) ينيعلل

 ١71(. /۷) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(777) يناعنصلل «مالسلا

11٤ 



 ىلإ امصتخاف» «ضاعلا : يأ ؛«هايانث [تعقوف] «هيف نم هدي عزنف

 : الب يبنلا لاقف «هايانث ةيد دارأ ضاعلا نأ :يأ ؛ ب يبنلا

 جئاهلا لمجلا :يأ ؛«!؟لحفلا ضعي امك هاخأ مكدحأ ضعيأ»

 اذه نأ نيبف «مهنيب ىضقو «ةمكحلا نيبف ««كل ةيد ال بهذا»

 .هل ةيد الف «هيخأ ىلع ىدعت هنأو «مئاهبلا لمعك لمع

 لتق نم» :ِهللَك لاق اذهلو «لئاص لك هيلع ساقي مكح اذهو

 لتق نمو «ديهش وهف «هلام نود لتق نمو «ديهش وهف «هسفن نود

 .©0(ديهش وهف .هلهأ نود

 لهسألاب هعفد «ةميهب وأ ٌيمدآ ناسنإلا ىلع لاص اذإو

 نأل ؛نامض الو «كلذ هلف «لتقلاب الإ عفدني مل نإف «لهسألاف

 «نومضم ريغف «نوذأملا ىلع بترت امو «عراشلا هيف نذأ لعف اذه

 امأو «لتقلا ىلإ ردابف «برضلاب عفدني ناك ول امك ؛دعتي مل ام

 . هيلع لوصم لك اذكو «دعتي مل هنأل ؛ةيدلا هلف ضوضعملا

¥ ¥ * 

 ءهلام نود لتق نميف ءاج ام :باب «تايدلا :باتك يف يذمرتلا هجرخأ )١(

 ءهلام نود لتق نم» : ظفلب «نيحيحصلا» يف ثيدحلاو .« *0) مقر

 نود لتق نم :باب «بصغلاو ملاظملا :باتك يف يراخبلا .«ديهش وهف

 نأ ىلع ليلدلا :باب «ناميإلا :باتك يف ملسمو )۲٤۸٠(« مقر «هلام

 )١5١(. مقر «مدلا ردهم دصاقلا ناك «قح ريغب هريغ لام ذخأ دصق نم

١16 
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 عسانا ٌتّييِدَحلا

 و

 انَثَدَح :َلاق ءٌيرْصَبلا نّسَحْلا ىبأ نْب نّسَحلا نع )5”( 

 ا يدخل انو ل ها 4
 را

 و
 للح

E a ت نام یئ مدل u a 

 .ةّنحلا هيلع ُتْمَرَحَف

 يف ءاج ام :باب «زئانجلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت # )00(

 ينب نع ركذ ام :باب ءءايبنألا :باتك يفو )١194(« مقر «سفنلا لتاق

 ظلغ :باب «ناميإلا :باتك يف ملسمو «هل ظفللاو «(۳۲۷۸) مقر «ليئارسإ

 )١١17(. مقر «هسفن ناسنإلا لتق ميرحت

 20595 )١/ ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو ١77(2 /⁄/۲) يوونلل «ملسم حرشاو

 ء(١١١ /9) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )5/ 236١5«

 «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ١515٠(« /7) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 ةدمعاو 544(«2 /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و 0008 :ص) يشكرزلل

 .(۱۹۸ /۷) يناكوشلل «راطوألا لیناو 7 )١5/ ينيعلل «يراقلا

۱۲۱١ 



 اذه يف بدنج انثدح» : يرصبلا نسحلا ثيدح يف هلوقو

 بذك بدنج نوكي نأ ىشخن امو ءاثيدح هنم انيسن امو «دجسملا

 هنأو «ثيدحلا اذه ظفحل ديكأت هلك اذهو «؛هللك هللا لوسر ىلع

 ةقث هنأ : يأ ؛بذكلا هب نظن ال بدنجو «هسنن مل اننأ : يأ ؛تباث

 هب لجر مكلبق ناك نميف ناك : ی هللا لوسر لاق :لاق» «لوبقم

 ؛«هدي اهب زحف ءائيكس ذخأف» «هملأ ةدش نم :يأ ؛«عزجف .حرج

 مدلا رمتسا :يأ ؛«مدلا أقر امف» «هعزجو هعله نم اهعطق يأ

 وه هنأل ؛تامف «هلک همد فزن ىتح سبحني ملف «هدی نم جرخي
 - ىلاعت هللا نذإب  هنإف «هنودب ندبلل ماوق ال يذلا ندبلا رهوج

 ميكحلا زيزعلا هقوسي مث ءاّمد هبارشو ناسنإلا ماعط ةوفص بلقني

 نم ءزجو وضع لكف «ندبلا عيمج يف قرفتي اهنمو ءدبكلا ىلإ

 نم هللا نذإب جرخيف «لفولا امأو «مدلا كلذ نم هبيصن هيتأي ندبلا

 . كلهل «ناسنإلا يف يقب ولف «هجرخم

 ؛«ةنجلا هيلع تمرحف «هسفنب ينرداب يدبع : هللا لاقف» : هلوقو

 تمرحف «ةبيصملا كلت نم اعزج توملا لجعتو «هسفن لتق هنأ : يأ

 . ةنجلا هيلع

 . سفنلا لتق ميرحت : هيفف

 نأ نظ نمو «كلذ لعف نم ىلع ديدشلا ديعولا اذه :هيفو

 ؛أطخأ دقف «ءصخشلا اذه لثم ملألا كلذ نم هل ةحار كلذ يف

11۷ 



 ريجتسملاك : لثملا هيلع قبطنيف ؛ةمايقلا موي ىلإ هباذع رمتسي هنأل

 صلختلا دارأ امم دشأ باذعلا نم هيف عقو امف «رانلاب ءاضمرلا نم

 . لعفلا كلذب هنم

 ضعب يف - هللاب ذايعلاو - سانلا ضعب لعفي ام :اذه لثمو

 ءاهتعفنم تلطعت اذإف ءرمحلاك ؛لكؤت ال يتلا اصوصخ ؛ مئاهبلا

 اهلتفو «ديدش ملأ يف تعقو اذإ امكو «عابسلل اهكرت وأ ءاهلتق امإ

 هللا دودح ىلع ؟ىرتجم - هللاب ذايعلاو  اذهف ءاهتحارإ ديري

 دارأو «لكؤت تناك اذإ الإ اهحبذي الو ءاهيلع ةقفنلا هيلع بجيف

 . لكألل اهحبذ

O00 O 
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 . عنملا : ةغل دحلا

 عنمتل ؛صاعم ىلع اعرش ةردقم تابوقع :اًحالطصا دودحلاو

 .دحلا عم اهوركذ دودحلا يف ةمكحلا هذهو ءاهلثم يف عوقولا نم

 نم مهعنمي ال سانلا نم اريثك نإف ؛ ىلاعت هللا نم ةمعن دودحلاو

 ءهب هللا رمأ يذلا دحلا مهيلع ماقي هنأ اوملع اذإ الإ ةيصعملا لعف

 تميقأو «ةيصعملا تلعف اذإف «ةيصعملا لعف نع عدرت دودحلاف
 عدتراو «هلعف ىلإ دوعي الف ءدحلا هيلع ميقأ نم عدترا «دودحلا

 .اذهب لعف امك هب لعفُي الئل ؛هريغ

 تمرحو ءاهتماقإ بجو «ّمامإلا تغلب اذإف «ىلاعت هلل قح دودحلاو

 اب دمحم ناسل ىلع نوعلم وهف «ذئتيح عفش نمو ءاهيف ةعافشلا ذئتيح
 :دروو « هللا دودح نم دح نود هتعافش تلاح نم هللا نعل” : درو امك

 نم ةموصخ ىلع نيعي نميف :باب «ةيضقألا :باتك ىف دواد وبأ هجرخأ )١(

 . 07091 مقر ءاهرمأ ملعي نأ ريغ

۲۲۱ 



 .'«عفشملاو عفاشلا هللا نعلف .دودحلا تغلب اذإ»

 ءرايدلا بارخ كلذ مدع يفو «ملاعلا حالص دودحلا ةماقإ يفو

 قح دودحلاف «عيضولاو فيرشلا نيب كلذ يف قرف الو «ملاعلا داسفو

 دقو «يمدآلل قح صاصقلا نأ مدقت امك ءاهكرت زوجي ال ىلاعت هلل

 حجرم نكي مل ام « مدقت امك كلذ نع وفعلا ىلإ ىلاعت هللا بدن

 . صاصقلل

 قراسلل ةعافشلا كرت :باب ءدودحلا :باتك ««آطوملا» يف كلام هجرخأ )١(

 .(8178 /۲) ناطلسلا غلب اذإ

۲۲۲ 
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 لوألا تيا

(Fv)ْوَأ لع ْنِم سن[ مق : : لاق «هيفض ِِلاَم ِنْب سن ْنَع -  

 نأ مرم «حاقلب لك شا ك َرَمَأَف ءةنيِدَمْلا قوتا

 يعار ول ءاوُحَص اَمَلَق ءاوقلطناف ءاهنابلأو الاون اوُبرْشَي
 يف ُثَعَبَف اهلا ٍلَّوَأ يف ُدَبَحلا َءاَجَف قتلا اوقاتساو لا

 میبد ْتَعِطَتَف مهب ما معي َءيج ُراّمّتلا عقترا امل ؛مهراآ

 لق َنوَقْسَتْسَي ي ةَّرَحلا يف ذ اوكرتو ْمُهَنْيْعَأ ترسو ملجأ

 وق

 هناميإ َدْعَب اوُرقكو ءاولتقو ءاوُكرَس ِءالوَهَف : ةبالق وأ لاق

 .ُهَلوُسَرَو هللا اوُبَراَحَو
 ."0ةَعاَمَجلا ُهَج

 لبإلا لاوبأ :باب ءءوضولا باتك يف :يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )000

 .رخأ عضاومو «هل ظفللاو «(۲۳۱) مقر ءاهضبارمو منغلاو باودلاو

 مقر «نيدترملاو نيبراحملا مكح :باب «ةماسقلا :باتك يف ملسمو

 8 .( ١50/1

1١777 



 :«ةنيرع وأ لكع نم سان مدق» :سنأ ثيدح يف هلوقو

 نم مهضعبو «لكع نم مهضعب نأ درو دقو «ةاورلا دحأ نم كش

 ."”ةنيرع

 ءاهومخوتساو ءاهوهرك :يأ ؛«ةنيدملا اووتجاف» :هلوقو

 دعب دالبلا اوركنتسا مهنأل ؛مهنوطب تخفتناو «مهموحل تمروتف

 نأ هك هللا لوسر اعدف «ةميظع ىمح يف ةنيدملا تناكو «ةيربلا

 .ةريسي ةيقب اهيف يقبو «ىلاعت هللا اهلقنف «ةفحجلا ىلإ اهامح هللا لقني

 «ةقدصلا لبإ نم : يأ ؛«حاقلب ب يبنلا مهل رمأف» : هلوقو

 اولعفو :يأ ؛«اوقلطناف ءاهلاوبأو اهنابلأ نم اوبرشي نأ مهرمأو»

 اولتق» «ضرملا نم اوؤَرَب يأ «اوُخص املف» «كلذ نم هب مهرمأ ام

 لامكإ»و ء(۲۹۷ /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم #* =

 ء(۱۸ )٥/ يبطرقلل «مهفملا»و .«(555 /0) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو )١١/ ٠١١(« يوونلل «ملسم حرشاو

 ء(١۳٠ /9) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )/ 423١8

 ىلع تكنلا»و ٠٤٤١(. /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 )١/ ۳۳١(« رجح نبال «يرابلا حتف»و «(7:9 :ص) يشكرزلل «ةدمعلا

 «(۲ )١٠١/ ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ١5١(« /7) ينيعلل «يراقلا ةدمغ»و

 .(09 /۱) يناكوشلل «راطوألا لين»و

 مقر «ةنيرعو لكع ةصق :باب «يزاغملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۱)

(4195). 

۲4 



 .راهنلا لوأ يف ربخلا ءاجف .معنلا اوقاتساو هولك يبنلا يعار

 ءيج «راهنلا عفترا املف» «مهبلطي نم :ىأ ؛«مهراثآ يف ثعبف

 امك فالخ نم :يأ ؛«مهلجرأو مهيديأ تعطقف مهب رمأف «مهب

 «رانلاب ريماسملا تيمحأ : يأ ؛ «مهنيعأ ترمسو» «ىلاعت هللا رمأ

 يف اوكرتو» «يعارلاب كلذ اولعف مهنأل ؛مهنيعأ اهب تخضفو

 ةراجح نوضعي مهوكرت :يأ ؛«نوقسي الف «نوقستسي ةرحلا

 نأل ؛هللاب ذايعلاو «قالطإلا ىلع تالتقلا عنشأ هذهف «ةرحلا

 .لاعفألا عنشأ مهلعف

 ؛«اولتقو» «معنلا :يأ ؛«اوقرس ءالؤهف» : ةبالق وبأ لاق اذهلو

 ناميإلا نأل ؛اودترا : يأ ؛«مهناميإ دعب اورفكو» «يعارلا : يأ

 باكل لاق :بارعألا نع ىلاعت لاق امك ؛ مهبولق لخدي مل

 مل «هبلق ناميإلا لخد نمف ءالإو ءةيالا ٤ : تارجحلا]4 كيو

 :نايفس يبأل هتلئسأ باوج يف لقره لاق اذهلو «ًاليدب هب ضري
 كلذكو ءال نأ تمعزف ؟هنيدل ةطخس مهنم دحأ دتري له : كتلأسو

 .بولقلا هتشاشب تطلاخ اذإ ناميإلا

 .قيرطلا اوعطق : يأ ؛«هلوسرو هللا اوبراحو» : هلوقو

 :نآرقلا نم نيعضوم يف هلوسرو هلل ةبارحلا ركذ دروو

 نفرح
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 رحب ادا ولعت ل نو # :هلوق يف ابرلا لكأ يف : يناثلا

 [۲۷۹ :ةرقبلا]# ْمُكِلومَأ شومر مك ٌرُسَبُك نو ءوِلوُسَرَو هللا نم

 ذ تبث دقو «قيرطلا عاطق دح : ثيدحلا اذه يفف

 أ َنوُبِراَحي َندَلأ أٌواَوَج امن : ىلاعت هلوق : باتكلا يفف ؛ ةنسلاو

 . ثيدحلا اذه : ةنسلا يفو «ةيآلا 0 :ةدئاملا]€ ,ةلوسرو

 «رييختلا هجو ىلع مهباذع نأ نظ «ةيآلا رهاظ ىلإ رظن نمو

 هك سابع نبا نآرقلا نامجرتو ةيآلا ربح ةيآلا رسف دق نكلو

 يلو افع ولو ءاوبلٌصو اًمتح اولتق ءلاملا اوذخأو اولتق نإ :لاقف

 اولتق «لاملا اوذخأي ملو اولتق نإو «ىلاعت هلل قحلا نأل ؛لوتقملا

 مهلجرأو مهيديأ تعطق ءاولتقي ملو لاملا اوذخأ نإو ءاوبلصي ملو

 ديلا عطقت الو «ىرسيلا لجرلاو ىنميلا ديلا عطقت :يأ ؛فالخ نم

 مل نإو «مهفالتإ ال مهبيدأت دصقلا نأل ؛دحاو بناج نم لجرلاو

 ؛ضرألا نم اوفن ليبسلا اوفاخأ امنإو الام اوذخأي ملو ءاولتقي

 «مهتبوت رهظت ىتح دلب ىلإ نووأي نوكرتي الف ءاودرشي نأب : يأ

 «ىرت امك ةفلتخم مهلاعفأ نأل ؛اهنم دارملاو ةيآلا ىنعم اذهو

 . ملظلا ردق ىلع باقعلا لعجف
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 : ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 ظفح لجأل ماخولا بانتجاو «ءاوهلا [باذعتسا] ةيعورشم

 . ةحصلا

 ظفح ىلع نيعم ناسنإلا هداتعا ام ىلإ عوجرلا نأ :اهنمو

 نأ هؤاودف «كلذ ببسب ضرمف «هلعف داتعا ام كرت اذإف «هتحص

 . مهتداع ىلإ اوعجري نأ مهرمأ اذهلو «هتداع ىلإ عجري

 .يوادتلا ةيعورشم :اهنمو

 ؛اعفان ءاود اناك ءاطلخ اذإ اهنابلأو لبإلا لاوبأ نأ :اهنمو

 .ةيذغألا راكنتساو ماخولا نم رثأتملا ضرملل اصوصخ

 نم همحل لكؤي ام لك اهلثمو ءرهاط لبإلا لوب نأ :اهنمو

 مرح اميف يتمأ ءاود لعجي مل ىلاعت هللا نأ درو هنأل ؛تاناويحلا

 . ")اهيلع

 ءةرورضلا لجأل هب يوادتلاب مهرمأ هنأ ملس ولف ااو

 ةدارإ دنع مههاوفأ يف هرثأ لسغب مهرمأي نأ مزلل «مرحم وهف ءالإو

 .رهاط هثورو همحل لكؤي ام لْوَب نأ حيحصلاف «ةالصلا

 )١( «ريبكلا» ىف ىناربطلاو .(۱۳۹۱ /7 /5) نابح نبا هجرخأ )۲۳/ ٣۲۹٣/

  4لعجي مل هللا نإ» :نابح نبا ظفلو «- اهنع هللا يضر  ةملس مأ نع

 «مكيلع مرح اميف . . .» :يناربطلا ظفلو .«مارح يف مكءافش .
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 عمجم يف ةبشخ ىلع هطبرب لصحي امك بلصلا نأ :اهنمو
 عمجم يف ضرألا يف هئاقلإب لصحي هنإف «هرمأ رهتشي ىتح سانلا

 . هرمأ رهتشي ىتح ةثالث وأ نيموي هكرتو «سانلا

1۸ 



 ْنَع ءِدوُعْسَم نب ةَبْثع نب لاِدْبَع نب للادْيَبَع نع )”( 

 :- اَمُهْنَع هللا يضر - َيِنَهْجلا ٍدِلاَخ نب ٍدْئَرَو ةَرْئرْه يبأ

 : َلاَقَف هل هللا َلوُسَر ىتأ تالا َنِم ًالْجَر نإ :ًالاَق اَمُهَنَأ

 َلاَقَف لا باتكب اَننْيَب تّيضق ب و الإ هللا 1 كش ١

 9 و ° م |

 ناک 78 0 1 00 : لڳ هللا ُلوُسَر لاف «يِل نا

 ينو ءوآرماب ىنَرَف ءاذَه ىَلَع اقیسع
 يللا َلْهَأ زام قديلوو ةاش ةئمب ُهنِم ُتْيَدَتْفاَف مِجَرلا

 ىلع َّنَأَو «ماع َبيِرْعَتَو نم َدْلَج ينا ىلع امّا : يِنوُرَبْحَأف

 !هِدَبِب يسفن يِذّلاَو» هك شا ُلوُسَر َلاَقَف .مُجَولا اَذَه قرم

 ىَلَعَو ءَكْيَلَع دَر ُمَتْعِلاَو ةَديِلَولا :هللا باتِكي اًمُكَنْبَب ٌنيِضَفَأل

 ىَلِإ  مّلْسَأ نم ٍلجَرِل  ُسَأ اَدْغاَو «ماع ُبيِْعتو ءم دلج كن
 ءاَهْيلَع اَدَمَف :لاق .هاًهْمُجْراَف ءْتَمَرَتْعا ِنِاَف ءاذَه َةَأَرْما
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o ْثَمجْرَف لک هللا ُلوُسَر اب َرَمَأَف ءْتَقَرَتْعاَف". 

 دحأ اذه :«دوعسم نب ةبتع نب هللادبع نب ديبع نع» :هلوق

 ءالجأ نم مهو «هقفلاب ةنيدملا يف اورهتشا نيذلا ةعبسلا ءاهقفلا

 : لاقف تيب يف مهضعب مهدعو «نيعباتلا

 رحبأ ةعبس ملعلا يف ْنَم ليق اذإ

 ةّجراخ ملعلا نع تسيل مهتياور

 ةلاكولا :باب «ةلاكولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 .(۲۱۹۰) مقر «دودحلا يف

 ءانزلاب هسفن ىلع فرتعا نم :باب «دودحلا :باتك يف ملسم هجرخأو

 ١591(. مقر

 ء(۴۲۳ /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم #*

 نبال «يذوحألا ةضراع»و ء(٤۷٤ /۷) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 )٠١/ ٥۲١(« ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(١٠٠ /5) يبرعلا

 ء(١٠١٠۲ )١١/ يوونلل «ملسم حرش»و ٠٠٤(« /0) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(١١١ )٤/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو

 نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ٠٠١(. /4) نقلملا نبال «ماكحألا

 ۳١۲(«‹ :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ٠٤٠١١(. /7) راطعلا

 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ١77(. /١١؟) رجح نبال «يرابلا حتفاو

 «راطوألا لين»و «(۳ /:) يناعنصلل «مالشلا لبس»و «(۲۷۲ /1)

 ۲٤۹(. /۷) يناكوشلل

° 



 مساق ةورع هللا يبع مه :لقف

 :جراخ نا رک ونا ديوس

 امهنأ : ينهجلا دلاخ نب ديزو «ةريره يبأ نع» :هلوقو

 :لاقف لكك هللا لوسر ىلإ ىتأ بارعألا نم ًالجر نإ :الاق

 اذهو :خلإ «. . . هللا باتكب اننيب تيضق الإ هللا كدشنأ !هللا لوسر اي

 «هللا باتكب الإ يضقي ال هنأل ؛ِلكي هللا لوسر لثمل [لاقي] ال مالك

 مالكلا اذه لاقي امنإو .هّماكحأ هللا نع نّيبملا وهف «عرش هّمالكو

 امك ؛بارعألا ىلع اذه يف ةبارغ ال نكلو «همكح يف مهتي نمل

 املي الأ ردو ئانو ارك ُدَّمَأ بلا » : مهنع هللا لاق
 ربصيو «مهنم لمحتي ةي هنكلو ء[۹۷ :ةبوتلا]€ دلا لأ آم َدوُدَح

 هيلع هللا هلبج امل «مهلزانم سانلا لزنُي ناك هنأل ؛نولوقي ام ىلع

 وفعلا ذخ# :هلوق يف كلذب هللا هرمأ اذهلو «ةميركلا قالخألا نم

 «سانلا قالخأ نم رسيت ام ذخ : يأ ۹ : فارعألا]€ يفرم أَو

 . كلذ وحنو

 اننيب ضقاف ءمعن : - هنم هقفأ وهو  رخآلا مصخلا لاقف»

 عيمجو «انلاح كل نيبأو .ملكتأ نأ :يأ ؛«يل نذئاو هللا باتكب

 ىلع اًفيسع ناك ينبا نإ :لاقف ءلق» : ل هللا لوسر لاقف ءاناوعد

 ينإو ءهتأرماب ىنزف» ءهتيشام ىعري هدنع اًريجأ :يأ ؛«اذه

۲۳۱ 



 ؛«ةديلوو ةاش ةئمب هنم تيدتفاف «مجرلا ينبا ىلع نأ تربخأ

 ذلا :يأ ؛«ملعلا لهأ تلأسف» «مجري الئل ينبا عفدي الو يأ

 ؛ةئم دلج ينبا ىلع امنأ ينوربخأف» هللا لزنأ ام دودح نوملعي

 ركب هنبا نأل :يأ ؛«مجرلا اذه ةأرما ىلع نأو «ماع بيرغتو

 نأل ؛ِلكك هللا لوسر نع كلذ اوقلت مهنأ :رهاظلاو «ةبيث ةأرملاو

 !هديب يسفن يذلاو» : اي هللا لوسر لاقف ء[قح] ملعلا اذه

 «مكحلا اذه ىلع هنم مسق اذهو ««هللا باتكب امكنيب نيضقأل

 ‹«عضاوملا كلت تلمأت اذإو «ةريثك اياضق يف مسقلا هنع درو

 «مكحلا كلذ يف كاش هنأك ربخملا نأل ؛مسقلل ةقئال اهلك اهتدجو

 . كلذ دكؤي امم مسقلاو

 ةنسلاب هعرش ام نأو «هللا باتكب مكح لوسرلا مكح نأ :هيفو

 : لاق اذهلف «ةديلولاو منغلاب امهاوعد تناكو «هللا باتكل ريسفت وه

 وهف «يعرش ضوع الب اهذخأ هنأل :يأ ؛«كيلع ذر منغلاو ةديلولا»

 «[184 :ةرقبلا]# لطلاب میپ موم اأو ات دلو # : یلاعت هلوق يف لخاد

 ىلعو» ءاهعاونأ نع ًالضف ةريثكلا ماسقألا نم ةيآلا هذه يف لخد مكو

 دغاو» «ملعلا لهأ هب هربخأ امك : يأ ؛«ماع بيرغتو «ةئم دلج كنبا

 ءاهمجراف «تفرتعا نإف ءاذه ةأرما ىلإ  ملسأ نم لجرل  سينأ اي
 . «تمجرف اهب رمأف «تفرتعاف

 : ةريثك دئاوف ثيدحلا اذه يفف

١7 



 دلجلاو «ماع بيرغتو «ةئم دلج هيلعف «ىنز اذإ ركبلا نأ : اهنم

 دلع ریا ال هام طوس

 .تومي ىتح مجري بيثلا نأ :اهنمو

 بحتسا امبر لب «قدصلا ىلع مسقلاب سأب ال هنأ :اهنمو

 بولطملاو ءربخلا يف كش ول : لثم «كلذ يضتقي ماقملا ناك اذإ

 . هديكأت

 ؛ هللا دودح نم دح ليطعت ىلع ةضواعملا زوجي ال هنأ :اهنمو

 .- مدقت امك  اهتماقإ مزلي هنأل

 هلام هيلع دريو «لطاب وهف «كلذ ىلع ضواع اذإ هنأ : اهنمو

 .دحلا ماقيو

 ائيش لعف نم نأ :يهو ؛اهل هبنتلا يغبني ةميظع ةدعاق انهو

 مدع نيبتف «هدوجو اًناظ «ببسلا كلذ ىلع لعفلا بترو «ببسل
 .هب دتعي الو «ىغلي كلذ هلعف نأ ؛ ببسلا كلذ

 نإف ؛اهئافيتساو دودحلا تابثإ يف ليكوتلا زوجي هنأ :اهنمو
 يف هيلع تاتفي نأ دحأل زوجي الو «مامإلا ىلإ دودحلا ةماقإ

 «هئافيتسا وأ «دودحلا نم دح تابثإ يف اًدحأ لكو اذإف «كلذ

 «مظعألا مامإلا باون مهنإف ؛ مكاحلاو ريمألا :هلثمو «كلذ كلم

 . يتأي امك قيقرلا ىنثتسيو

1١ 



1+ 

 نع ا يلا ليش :ًالاق : هده لا لاح نُ ديرو ةر يبأ

 نإ مث ءاَموُدِلْجاَف ءْتَنَر نإ :َلاَق ؟: نصحت ْمَلَو ْت ْتَنَر اَذِإ ِةَمَآلا
 ْوَلَو اًموُعيِب ءاَموُدِلْجاَف ٿر نإ َه ءاَموُدِلْجاَف ءْتَنَر

 ؟ِةَمباَلا وأ لالا َدْعَبَأ يِرْدآ آل :باّهش ُنْبا لاق

 :الاق ءاضيأ ")امهنع «هللادبع نب هللا ديبع ثيدح يف هلوقو

 ملو تنز اذإ» «ةكولمملا :يأ ؛«ةمألا نع لك هللا لوسر لئس»

 هللا رمأ امك :يأ ؛خلإ. . .«اهودلجاف «تنز نإ :لاق ؟نصحت

 لع ام ُفضِي نلف ةي تأ نإ صحا ادق :هلوقب ىلاعت

 ؟[؟0 :ءاسنلا# بادار یل رئارحلا یا Yo]» : ءاسنلا]# بكصُحمْلَا

 امأو «ءضعبتي يذلا وه دلجلا نأل ؛ةدلج نيسمخ دلج : يأ

 )١( ينهجلا دلاخ نب ديزو «ةريره يبأ : يأ :امهنع .
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 ؛رحلا نم فصنلا ىلع قيقرلاف «ضعبتي نأ نكمي الف «مجرلا

 ناك امبرو «هديس قح توفي هنأل ؛بتغي الو ءاّراع لقأ هانز نأل

 . هيلإ بحأ

 هانزف «جاوزلاب ةمعنلا هيلع هللا متأ دق يذلا وه : نصحملاو

 لالحلا نم دعتي ملف «ةمعنلا هيلع تّمت هنأل ؛ركبلا انز نم مظعأ

 مجرلا رحلا ىلع ناكف «هناميإ ةلقو «هسفن ثْيخل الإ مارحلا ىلإ
 . ءاوس هريغو نصحملاف «قيقرلا امأو «نصحأ اذإ

 : يأ ؛«ريفضب ولو اهوعيب مث» :ةعبارلا وأ ةثلاثلا يف هلوقو .

 . هكلم يف ةينازلا يقبي نأ هل يغبني الو ءاهيف ريخ الف : يأ ؛لبحب

 نإف ؛قيقرلا ىنثتسيو «مامإلا ىلإ - مدقت امك- دودحلا ةماقإو

 .هوحنو صاصقلاك ؛ لتقلا امأو ءدلجلا يف هيلع دحلا ميقي نأ هديسل

 . مامإلا ىلإ لب «ديسلا ىلإ سيلف
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 ٌةياَرلا تيرا

 ن احر نأ لاف هن أ : ف5 ةرْبرُه يبأ ْنَع - (”40)

 ينإ اللا َلوُسَر اي :ُهاَداَنَق ءٍِدِحْسَملا يف َوْهَو هللا َلوُسَر َنيِمِلْسُملا

 اللا َلوُسَر اي :ُهَل َلاَقَق ِدِهْجَو َءاقلِي ىَكََتَف .ُهْنَع ضَرْعَأَف ءُتّينَر

 !وللا َلوُسَر اي :هل لاف هجو َءاَْلَي ىم .ُهْنَع َضَرْعَأَف تر نإ

 دش اکل تارت مَ لع كِل یت یئ نم ضرع تيزي

 َكبأ» :َلاَقَف ال هللا لوس ةاعد «ِتاداهش ب برأ هسقن ىَلَع
 ص

 50 ا ا

 َلاَقَف معن : :َلاَق .«؟َتَّْصْحَأ ْلَهَق» :َلاَق آل :َلاَق .«؟َنوُنُج

 .«هوُمْجْراَف هب اوُبَهْذا» : ةكرشلا ُلوُسَر

 َعِمَس :ٍنَمْحَرلا دبع نب َةَمَلَس وُب يتربخأف :باهش نبا لاق
 «ىَّلَصُملاِب ُهاَْمَجَرَف ُهَمَجَر ْنَميِف تنك :ُلوَقَي اِدْبع َّنْب َرباَج
 . "ئاَنْمَجَرَف قّوحلاِب ُهاتْكرْدَأَف ءَبَرَه «ةراججلا ُهْنملْدَأ الف

 قالطلا :باب «قالطلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 = )٤۹۷۰(« مقر ‹سوسوملا رارقإ نم زوجي ال امو «هركلاو قالغإلا يف
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 ‹خلإ 2١ . .نيملسملا نم لجر ىتأ» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوق

 .يملسألا كلام نب زعام وهو

 ينإ !هللا لوسر اي :لاقف هادانف .دجسملا يف وهو» : هلوقو

 رارقإلاب تبثي ال هنأل ضارعإلا اذه سيلو ««4هنع ضرعأف «تينز

 لوأ هذخاؤي نأ بحي ملف «هلبق دحأ هلقي مل مالك اذه نأل لب «ةرم

 «تينز ينإ !هللا لوسر اي» :لاقف ءههجو ءاقلت ىحنتف «ةرم

 املف» «تارم عبرأ هرارقإ ررك يأ ؛«كلذ ىنث ىتح هنع ضرعأف

 كبأ :لاقف لكك هللا لوسر هاعد «تاداهش عبرأ هسفن ىلع دهش

 . ال :لاق ؟نونج

 يف سيل :اولاقف «هنع هموق لأس هنأ :تاياورلا ضعب يفو

 ءانزلا يف بيثلا مجر :باب ءدودحلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو =

 )١191١(. مقر

 لامكإ)و 207117 /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ٠١١(( /6) يبطرقلل «مهفملا»و ٥٠١(. /5) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو )١١/ ۱۹١(« يوونلل «ملسم حرش»و

 ١797(« /4) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )5/ 40١١17

 نبال «يرابلا حتف»و 22١5094 /1) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 «يراسلا داشرإ»و )۲١/ ۲٠۹(« ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ۳۹٤(« /9) رجح

 لين»و «(1 /5) يناعنصلل «مالسلا لبس»و )٠١/ ٠١(. ينالطسقلل

 . ٠٠۹( /۷) يناكوشلل «راطوألا
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 .) للخ هلقع

 . فيلاكتلا هنع طقست نونجملا نأ : هيفف

 ؟تجوزت له : يآ ؛«معن :لاق ؟تنصحأ له :لاقف» : هلوقو

 .اهأطيو «ةرح جوزتي نأ وه :ناصحإلاو

 . تومي ىتح : يآ ؛«هومجراف هب اوبهذا : لك هللا لوسر لاقف»

 عمس :نمحرلا دبع نب ةملس وبأ ينربخأف» : باهش نبا لاق
 ؛«ىلصملاب هانمجرف «همجر نميف تنك :لوقي هللادبع نب رباج
 «مجرلا هيلع يمح : يأ ؛ «ةراجحلا هتقلذأ املف» «ديعلا ىلصم یا

 اهنأ ؛ةيرشبلا عئابطلا بجومب «بره» «هيلع ةراجحلا ملأ دتشاو

 ىتح : يأ ؛«هانمجرف «ةرحلاب هانكردأف» «ملؤملا ىلع ربصت ال
 . هيلو تام

 ؛هكنتسي نأ رمأ كلك هللا لوسر نأ :تاياورلا ضعب يفو

 .دحلا هيلع تبثي الف «ناركس هلعل : يأ

 : ةريثك دئاوف ثيدحلا اذه يفف

 «ىلوأو «ةعبرأ ةداهشب تبثي امك «رارقإلاب تبثي انزلا نأ :اهنم

 مقر ءانزلاب هسفن ىلع فرتعا نم :باب «دودحلا :باتك يف ملسم هجرخأ )١(

.)١1595( 

 ) )1مقر ءانزلاب هسفن ىلع فرتعا نم :باب «دودحلا :باتك يف ملسم هجرخأ
.)1596( 

| 
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 متي ىتح هرارقإ نع عجري ال نأو ءاعبرأ رقي نأ : مهضعب طرتشاو

 .اعبرأ رقأ ثيدحلا اذه يف هنأل ؛دحلا هيلع

 دحلا هيلع تبثيف «ةدحاو ةرم رارقإلا يفكي :نورخآ لاقو

 سينأ اي دغاو» :- مالسلا هيلع  هلوق نم مدقت امب ًالالدتسا ؛كلذب

 ملو ««اهمجراف تفرتعا نإف ءاذه ةأرما ىلإ - ملسأ نم لجرل -

 :لاحلا رهاظو «هركذل ءاّبجاو ناك ولو «تارم عبرأ رقت نأ طرتشي

 ةرم الإ رارقإلا نكمي ال دق هنألو «ةدحاو ةرم الإ رقت مل اهنأ

 .اًعبرأ رقي ىتح دحلا لطعي فيكف «ةدحاو

 «هرارقإ لبق مهتي ملو «رهتشي مل ناك نإ :لاقف مهضعب لّصفو

 ءرهتشا دق ناك نإو «زعام ةصق يف امك ؛اًعبرأ رقي ىتح تبثي مل

 :هلوق يف مدقت امك ؛ةدحاو ةرم هرارقإ ىفك «ةشحافلاب مهتاو

 اذهو .«اهمجراف «تفرتعا نإف ءاذه ةأرما ىلإ سينأ اي دغاو»

 .ثيداحألا هيف عمتجت يذلا وهو «لاوقألا نسحأ ليصفتلا

 «دودحلا هيلع تبثت الو «فلكمب سيل نونجملا نأ :اهنمو

 «ىلاعت هللا ردق يذلا دحلا دحي ال :يأ ؛دحي ال :انلوق ىنعمو

 لكو «مئاهبلا بيدأتك هبيدأتو «هلاثمأو هعدري اًبيدأت بدؤيف ءالإو

 . ةربتعم تسيل هلاوقأ

 هلاوقأ عيمج نأ امك «هتارارقإ ربتعت ال ناركسلا نأ :اهنمو

 هرارقإ الو «هقتع الو «هقالط تبثي الف «حيحصلا ىلع ةيغال هدوقعو
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 .هتافرصتو هتاعربت رئاس الو «هنهر الو «هتبه الو «هريغ الو لامب

 .كش الب حيحصلا اذه

 لب «ليلد هعم سيلف «هدوقع ضعبو هقالط عقي :لاق نمو
 ؛هل ةبوقع هيلع عقي :نولوقي ام ةياغو «لاق ام فالخ ىلع ليلدلا

 دحلا الإ ناركسلا ىلع بجوي مل ىلاعت هللا نأ :اذه نع باوجلاف

 «لجرلا ررض نم غلبأ قالطلا عاقيإب ةأرملا ررض نإف :اضيأو .طقف

 . دج فيعض لوق اذهف ؟اًبنذ لعفت ملو بقاعت فيكف

 مكحلا ناك اذإ لامتحالا ماقم يف لاصفتسالا بجي هنأ :اهنمو

 ناك اذإ امأو ءاًبيرق لامتحالا ناك اذإ اذه «- مدقت امك - فلتخي

 .هنع لاصفتسالا مزلي الف ءاّدج اًديعب

 ؛ هب لصتي نم هرمأ يف هبتشا اذإ ناسنإلا نع لأسي هنأ :اهنمو

 . هئاقدصأو هبراقأك

 . مجرلا نصحملا ىلع بجي هنأ :اهنمو

 ةيآ :همكح يقبو .هظفل خسن يذلا نآرقلا نم نأ ؟ةروالقو

 ًالاكن ةتبلا امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا) :يهو «مجرلا
 :ةخيشلاو «نصحملا : خيشلاب دارملاو «(ميكح زيزع هللاو هللا نم

 . ةنصحملا
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 . «هيلع هللا بوتيف «بوتی هلعل هومتكرت اله» :لاق «بره هنأ

 رهتشي ملو «هرارقإ درجمب انزلا هيلع تبث اذإ هنأ :هيفف

 كرتي هنإف ؛دحلا هيلع متي نأ لبق هرارقإ نع عجرو «ةشحافلاب

 اًرهتشم ناك اذإ امأو «- مجرلا ملأ قاذ ام دعب هعوجر ناك ولو -

 مل وأ عجر ءدحلا مامتإ مزليف «دوهشلاب انزلا هيلع تبث وأ «كلذب

 . عجري

 «ىلاعت هلل هسفن ىلع بضغ هنإف ؛ه# زعام لضف :اهنمو

 . هلل اًبضغ اهفالتإب يضرو

 هتبلغ اذإف «بنذلا لعف نم رذحي نأ ناسنإلا مزلي هنأ :اهنمو

 هللا رتس كتهيو «هسفن حضفي الف هيلع هللا رتسو «هلعفو هسفن

 . ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف بوتي لب «ىلاعت
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 1١ را
 : لاق هنأ : اَمُهْنَع للا يِضَر رَمُ نب هللا ْنَع - 41 ل و ر

 مُهنِم ةأرما َّنَأ هَل اوُرَكَذَف فب هللا ٍلوُسَر ىَلِإ اوُؤاَج وهلا نإ
 يف ةاَرْوَّتلا يف نودجت اَم» : لء لاو 4 ا ءاّينَر الجر

 ُنْب ِهُناَدْبَع لاقف ءَنوُدْلْجُيَو مهُحضفن : :اولاقف ا ۴

 عضوف ءاَموُرَشَتف 0 .مَجَّولا ايف نإ نیک : مآلَس

 هَل َلاَقَف ءاَعَسْمَب امو البق ام أقف ٠ ءٍمْجَرلا ة ةبآ ىَلع ُهَدَي ْمُهُدَحَأ

 رل ٌةبآ اهيف اذإف هدي عفرف ٌكَدَي عزا : ِمالَس نب ر هلادبع

 ُتْيَأَرَق ءاّمِجُرَف لع ىلا اّمهپ َرَمَأَف Ey ٠ اي َقَدَص : لاقف

 "1ةراَججلا ايق ملا ىَلَع انجي لُجَولا

 ةالصلا :باب ءزئانجلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ملسمو ءرخأ عضاومو )١1755(«: مقر ءدجسملاو ىلصملاب زئانجلا ىلع

 مقر ءانزلا يف ةمذلا لهأ دوهيلا مجر :باب ءدودحلا :باتك يف

 )١599(.

 = لامكإ»و ۳۲١(. /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *
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 لاد : مْجَولا ةي ىَلَع ُهَدَي ْعَضَو يِذَّلا : هه ٌفْئَصُملا لاق

 لب هللا لوسر ىلإ اوؤاج دوهيلا نأ» :رمع نبا ثيدح يف هلوقو

 نوملعي - هللا مهنعل - اوناكو ««اينز مهنم ًالجرو ةأرما نأ هل اوركذف

 يف هيلإ مهُعفارتو ءادانعو اًضغب اورفك نكلو ءاقح هللا لوسر هنأ

 يبن هنأ مهملعل ؛ةاروتلا يف امم فخأب مكحي نأ هلعل مهدصق اذه

 .لالغألاو راصآلا عفرب ءاج هنأو ءةمحرلا

 نأش يف ةاروتلا يف نودجت ام» :ة هللا لوسر مهل لاقف

 مكحلا اذه ىلع ةقفتم هللا بتك نأ مهل نيبي نأ :هدارم «؟مجرلا

 مهحضفن :اولاقف» ءاولدبو «كلذ اوريغ مهنكلو «ميظعلا

 مث هللا رمأ امك دودحلا نوميقي رمألا لوأ يف اوناكف .«نودلجيو

 عيضولا نودلجي مهنأ اهوريغ ام لوأ ناكف «یلاعت هللا مكح اوريغ

 ء(۸٠٠ /0) يبطرقلل «مهفملا»و ٥۲۹(« /50) ضايع يضاقلل «ملعملا =

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و ء(۸٠۲ )١١/ يوونلل «ملسم حرشا»و

 ١80(2 /9) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )/ ١1٠١(«

 ىلع تكنلا»و ١5575(«. /7) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 )١5//١51(, رجح نبال «يرابلا حتف»و ۳۱١(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ١6١(«2 /1) ينيعلل «يراقلا ةدمغ»و

 . (5057 /۷) يناكوشلل «راطوألا لين»و )۱١/ ١(.
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 ةحيضفلاب كلذ اوريغو ءاذه اولطبأ كلذ دعب مث «فيرشلا نود

 ءرامح ىلع هنوبكرُيو «ينازلا هجو نودّؤسي مهنأ كلذو «دلجلاو

 . هتميرجب هيلع نوداني سانلا عماجم ىلع هب نوفوطيو

 ‹ فذ ملسأف «مهرابحأ نم ناكو ءارضاح مالس نب هللادبع ناكو

 ءةاروتلاب اوتأف» ءمجرلا ةيآ اهيف نإ ؛هللا لوسر اي اوبذك :لاقف

 عضوف» ءاهوؤرقف ؟ال مأ اهيف يه له اورظنيل :يأ ؛«اهورشنف

 اًباش ناكو ءايروص نبا هللادبع وهو ؛«مجرلا ةيآ ىلع هدي مهدحأ

 هل لاقف ءاهدعب امو اهلبق ام أرقف» «مهئاملعو مهرابحأ نم هنكلو

 ءمجرلا ةيآ اهيف اذإف ءهدي عفرف ءكدي عفرا :مالس نب هللادبع

 نبا لاق ءامجرف كك يبنلا امهب رمأف ءدمحم اي قدص :لاقف

 نم :يأ ؛«ةراجحلا اهيقي ةأرملا ىلع أنجي لجرلا تيأرف :رمع

 ملعي هنأ عم «ةلاحلا هذه يف ىتح «هسفنب اهيدفي اهل هقشع ةدش

 .اعيمج ناتيم امهنأ

 امب مهنيب مكحن نأ بجو ءانيلإ اوعفارت اذإ رافكلا نأ :هيفف

 نأ اودارأ ول مهنكمن الو ءدودحلا مهيلع ميقن نأو هللا لزنأ

 . همازتلا ىلع نوربجي لب «مكحلا اولبقي الف اوفنأتسي

 ىلع ال «ضعب ىلع مهضعب رافكلا ةداهش لبقت هنأ :هيفو

 .- مدقت امك  ينثتسا اميف الإ «نيملسملا

 . نصحملا مجر : هيفو
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 لع هللا ا هڪ رر يبا نع - (Y€) ىن

 ناک ام هنیع ت تأَقَفف ٠ ٍقاّصَحب ُهَتفَدَحَ ذِي َكْيَلَعمّلَطا ارئا

 . اج َكِيَلَع 0( 0 °

 ذخأ نم :باب «تايدلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 تيب يف علطا نم :بابو ء(۹۳٤1) مقر «ناطسلا نود صتقا وأ هقح

 :باتك يف ملسمو .(1005) مقر «ءهل ةيد الف «هنيع اوؤقفف «موق

 «(45 )7١98/ ٤۳ مقر «هريغ تيب يف رظنلا ميرحت :باب «بادآلا

 .هل ظفللاو

 ء(١۴ /۷) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(۱۳۸ )١5/ يوونلل «ملسم حرش»و ء(١۸٤ /5) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(77١؟ )٤/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشالو

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(197 /9) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و ء(١٠۲ )١7/ رجح نبال «يرابلا حتف»و ) ١417(«

 «راطوألا ليناو ۲٠۳(« /7) يناعنصلل «مالسلا لبس»و ء(١٠ /75) ينيعلل

 .(10977 /۷) يناكوشلل
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 ريغب كيلع علطا أرما نأ ول» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوق

 .ةاصحب هتفذحف» ءهوحنو رادج نم وأ «بابلا للخ نم : يأ ؛«نذإ

 تّدعتو تنج نيعلا نأل : يأ ؛«حانج كيلع ناك ام «هنيع تأقفف

 .اهفالتإ يف نامض الف «مّرحملا رظنلاب

 لعف نم راذنإ زوجي الف ؛لئاصلا عفد باب نم اذه سيلو

 وضعلا فالتإ باب نم اذه لب «لهسألاف لهسألاب هعفد الو ءاذه

 وأ ينازلا دلجكو «ةقرسلاب اهتيانجل ؛قراسلا دي عطقك ؛يناجلا

 اميف صاصقلاو «لتاقلا لتقكو ءانزلاب هندب عيمج ذذلتل ؛همجر

 لك نم هلثامي ال هنأل ؛عامتسالا رظنلا ىلع ساقي الو «سفنلا نود

 . يلع هللاو «هجو

1300 

 )١( لاوش ۱۲ يف ررح :عضوملا اذه يف طوطخملا شماهب ٠۳٤۹ .
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 لوألا تيرا

 للك ىلا نأ :- اَمُهْنَع هللا يضر رم نب هاب ْنَع 04
 . 7 هارد ةث ل 4 : ظل يِفَو - وو هتميق نجم 8 رجم يف مّطَق

(01) 

(۲) 

 هللا لوق :باب «دودحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت *

 مقر «[۳۸ :ةدئاملا]4اَمُهَيِدْيأ اَوُعطَقََم هَقراَسلاَو قراتلاو * :ىلاعت
 ءاهباصنو ةقرسلا دح :باب «دودحلا :باتك يف ملسمو )15172-41١(«

 .(1185) مقر

 . هيلي يذلا ثيدحلا حرش يف نمضم ثيدحلا اذه حرش

 «راكذتسالا»و ۳٠۲(. /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ۲٠٠(« /5) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(079 /1 ربلا دبع نبال

 «(۷۲ /0) يبطرقلل «مهفملا»و «(598 /60) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو )١١/ ۱۸١(.« يوونلل «ملسم حرشاو

 225١6 /9) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 0 ١١١(«.

 يقارعلل «بيرثتلا حرط»و ١5177(« /7) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )١7/ 423١5 رجح نبال «يرابلا حتف»و .«(۲۲ /4)

 «مالسلا لبس»و 51١(«: /9) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ليكم 7/۲(

 .(1957 /۷) يناكوشلل «راطوألا لين»و 7١(«. / 5) يناعنصلل
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 ْتَعِمَس اَهَنَأ :- اَهْنَع هللا يضر  َةَشِئاَع نع - ( 9
 ص

 ٣ 2ر ق و 2 0 13

 .“«ًدِعاًصف راتيد عبر يف ديلا :» :لوقي ةي هللا لوسر
 ما ب تك 5

 هللا هلوق باب «دودحلا باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت » )١(

 مقر A] :ةدئاملا]€ اهي ًاًوعطَقاَ ٌةَفِراَّسلََ ٌقِراَسلأَو# :ىلاعت

 ءاهباصنو ةقرسلا دح باب ءدودحلا باتك يف ملسمو «هل ظفللاو )٠۷(«

 .(1185) مقر

 ء(۲١٠۳ /⁄۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *«

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و «(8”07 /1) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «مهفملا»و «(510 /0) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )5/ ۲۲١(.

 ةدمع حرشالو )١١/ ١8١(« يوونلل «ملسم حرش»و ۷١(« /5) يبطرقلل

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 22١77 /5) قيقد نبال «ماكحألا

 ١(« 51/9 /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١١١ /9) نقلملا

 YA)» /۲۴) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «(۹۷ )١7/ رجح نبال «يرابلا حتف»و

 يناعنصلل «مالسلا لبس»و .(559 /9) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و

 . (75957 /۷) يناكوشلل «راطوألا لين»و )١8/5(.:
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 دودحلا ىنعم ىلع مالكلا مدقت :«ةقرسلا دح باب» :هلوق

 .دودحلا : باتك لوأ يف اهتدئافو

 ءءافتخالا هجو ىلع هكلام نم لاملا ذخأ يه :ةقرسلاو

 نإو «ةقرس نايمسي الو ءامهيف عطق الف «ةبهنلاو بصغلا فالخب
 . قراسلا نم اًمثإ مظعأ روصلا ضعب يف بصاغلاو بهتنملا ناك

 وهو «ةمألا عامجإو «ةنسلاو «باتكلاب قراسلا عطق تبثو

 .ةمكحلاو سايقلا ىضتقم

 .هلثم زرح نم اًدوخأم لاملا نوكي نأ : عطقلا يف طرتشيو

 عجرملاف «لاومألاو «نادلبلاو «تاقوألا فالتخاب فلتخيو

0 

 مل «هنم لقأ ذخأ ولف ءاًباصن نوكي نأ :اضيأ طرتشي

 عطق هب يبنلا نأ» : رمع نبا ثيدح يف هلوقب هركذ دقو ا

 .(هنمث) :ىرخألا ةياورلا يفو 2«مهارد ةثالث هتميق نجم يف

 .رانيد عبر تقولا كلذ يف مهارد ةثالثو

 نتجي ام :يأ ؛ءافتخالا وهو «نانتجالا نم ذوخأم : نجملاو

 مهحالس نأل ؛لوألا نمزلا يف هنولمعتسي اوناكو «برحلا يف هب

 مهيقي نجملا نوذختيو «مهدنع ام غلبأ اذه «سوقو حمرو فيس

 هب يقتي ةيسمشلا ةئيه ىلع هديب مهدحأ هذخأي ءيش وهو ءاهنم

 .لاتقلا دنع
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 . باصنلا نم لقأب عطقي ال هنأ : ثيدحلا يفو

 ‹عطق ءاّباصن هتميق تغلب نإف ءدقنلاب مّوقي ضرعلا نأ : هيفو
 .الف ءالإو

 ؟لصألا امهيأ نيدقنلا يف ءاملعلا فلتخا دقو

 موقيف «'لصأ امهنم دحاو لك نأ : بهذملا نم روهشملاف

 عجرملاف ءامهدحأ نم قورسملا ناك نإو ءامهصخرأب ضرعلا

 هلوقبو «ثيدحلا اذهب اولدتساو «رخآلاب موقي الو «هيف ردق ام ىلإ

 اهنأ : يأ ؛ «ادعاصف رانيد عبر يف ديلا عطقت» : ةشئاع ثيدح يف

 .رانيد عبر نم لقأ يف عطقت ال

 نأو «بهذلا ةقرسلا باصن يف لصألا نأ :ةياور "هنعو

 يف لصألا نأ :- مدقت امك  حيحصلا وه اذهو «هل عبت ةضفلا

 . هتلدأ تمدقتو ‹ حيحصلا ىلع لبولا تايدلا

 «لوألا لوقلاب ذخأ نم نأ :لوقلا اذه ةحص نيبي اممو

 نإف :اضيأو «ضقانتلا نم ملسي ال هنإف «لصأ دحاو لك :لاقو

 يف عطقت ال اهنأ :ديفي «ادعاصف رانيد عبر يف ديلا عطقت» :هلوق

 .«تقو لك يف ماع وهو هولك يبنلا نم لوق اذهو «كلذ نم لقأ

 «رانيد عبر تقولا كلذ يف مهاردلا ةثالثو «هلعف هنإف لوألا امأو

 )1١( «فاصنإلا» ء(۹٤۲ /۱۰) «ریبکلا حرشلا» :عجار )1١١/ ۲١۲(.

  (۲)قباسلا عجرملا .

 ليتل



 لك نأ ديفي الف «يباحصلا مالك نم «مهارد ةثالث هتميق» :هلوقو

 يف ةثالثلا نأل ؛هب عطق مهارد ةثالث هتميق تغلبو «قرس ضرع
 ىلع بهذلاب ةربعلاف «ةفداصم رانيدلا عبر تواس تقولا كلذ

 . ”يعفاشلا بهذم هنظأو «حيحصلا

 ليلقلا ةقرس يف عطقلا اوبجوأو ءاّباصن ةيرهاظلا طرتشي ملو
 213 كلو

 رادقملا اذه نألو «ةحيحصلا ثيداحألا َلوقلا اذه ٌدرت نكلو

 ريقحلا امأو «سانلا بلاغ ةمه هعبتت ام لقأ وه عراشلا هردق يذلا

 .القعو اعرش هيف عطق الف ءادج
 هللا هعرش يذلا مكحلا اذه ىلع نيضرتعملا ضعب ضرتعا دقو

 :لاقف مهلاومأل اًظفحو «دابعلاب ةمحر
 و و 8 5

 "رانيد عبر يف تعطق اهلاب ام ْثَيِدُو [اًدجسع] َنيئم سمخب ڏي

 (ةجهبلا حرش» ۱١۷(« /5) «بلاطملا ىنسأ» ٠٤١(. /5) «مألا» :عجار )١(

 .(5106 /0) «جاتحملا ينغم» )/ 4٠(«

 ۳٤١(. /۲۱) «ىلحملا» :عجار (۲)

 ءما١دال ھ64٤٤ ت ا نب دمحأ ءالعلا ا .يرعملل (۳)

 تيبلا اذهل يلاتلا تيبلاو 0١”« /1) يرايبألا ميهاربإ حرش «تايموزللا»

 ش : هلوق

 نالا نم اتال وت ةت نأ هل تؤكستلا الإ اتل انه: ئات
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 ؛رانيد ةئم سمخ ديلا ةيد عرش هللا نأ :ضرتعملا اذه دارم

 بجوأ فيكف «سفنلا ةيد فصن ديلا ةيدو «رانيد فلأ سفنلا ةيد نأل

 .ةئم سمخ ىلإ ةبسن هل سيل رانيدلا عبرو ؟رانيد عبر يف اهعطق

 : ةبوجأب هضارتعا هيلع اودرو «ءاملعلا هباجأف

 ديلا ةيدو «رانيد فلأ سفنلا ةيد عرش ىلاعت هللا نأ :اهنم

 رانيد عبر ةقرس يف ديلا عطق بجوأو «نادبألل اًظفح ؛ كلذ فصن

 سيل يذلا لدعلاو ةمكحلا ىضتقم اذهو «لاومألل اظفح ؛رثكأف
 . لدع هقوف

 «تناخ املف «ةنيمث تناك «ةنيمأ تناك امل :مهلوق :اهنمو

 سمخ اهتيد تلعجف «ةنيمث تناك «ةنيمأ تناك امل :يأ ؛تناه

 هللا ىلع تناه «لاملا ةقرسب تناخ املف ءاهتنامأل ؛رانيد ةئم

 .اهناوهو اهتنايخل ؛ ليلقلا اذه ةقرس يف تعطقف .هقلخ ىلعو

 .ةديدسلا ةبوجألا نم كلذ ريغ ىلإ

 هب مهفي لقع هعم ناك وأ ‹ريكفت لقأ ضرتعملا اذه ركف ولو

 حالص الو «ماكحألا نسحأ مكحلا اذه نأ ملعل .رومألا قئاق

 الإ مهايندو مهنيدل حالص ال نيملسملا نأل ؛هب الإ ايندلاو نيدلل

 .هدودح ةماقإو «هرماوأ لاثتماو «عرشلا موزلب

WH ¥ ¥ 
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 اًشْيَرق نأ : - اًنَع ل هللا يضر - نوال )6(
 a م ْنَم :اولاقف ءْتَق َرَس يتلا ةيِموُرْخَملا نأش

 ها ا لور بد امام إم یر مو : اوُلاَقَ
E,ماق مث «!؟مللا دوُدُح ْنِم ٌَدَح يف ٌعَفْشتأ :َلاَقف <  

 َقَرَس اإ اوناك مَن مكلف نِ َنبِذَّلا كله امن : َلاَقَف «بطتخاف

 . حلا ِهْيَلَع اوُماَقَأ « «ُفيِعضلا مهيف َقَرَس اَذِإَو وكرت «فيرشلا مه

 "هنن تفل فرت كم تنبأ الع مْياَو

 لكي يلا رَمأف ةدحجَتو َعاَنملا ريِعَتْست ٌةأرما تناك : ظْفَل يفو
 5 (”اهدَي عطقب

 ثيدح :باب ءءايبنألا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 :باب «دودحلا : باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو «(۳۲۸۸) مقر «راغلا

 )١158/8(. مقر «هريغو فيرشلا قراسلا عطق

 «هريغو فيرشلا قراسلا عطق :باب ءدودحلا :باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 5 .(1544) مقر

or 



 ةيموزخملا رمأ مهمهأ اشيرق نأ» :ةشئاع ثيدح يف هلوقو

 نولصوتي اًرمأ اوبلطو «مهيلع ربك :يأ ؛خلإ 2. . .تقرس يتلا

 موزخم ينب نإف ؛شيرق لئابق ربكأ نم اهنأل ؛اهعطق كرت ىلإ هب
 لهآ ديدانص رثكأو «مهئامظعو شيرق لئابق فرشأ نم ةريبك ةليبق

 اوبلطو ءاهيلع دحلا ةماقإ مهيلع قش اذهلف «موزخم ينب نم ةكم

 ءب هللا لوسر ىلإ اهب نوعفشتسي ةليسو اوبلطف ءاهنع دحلا ءرد

 «هيلإ سانلا برقأب ناسنإلا ىلإ عفشتسي نأ ترج دق ةداعلا تناكو

 ىلع هباحصأ هتمأ نم هللا لوسر ىلإ سانلا بحأ ناكو «هل مهبحأو

 بح وهف ؛ةثراح نب ديز نب ةماسأ هئابحأ نمو «مهبتارم ردق

 اًديز نإف ؛ِلكك هللا لوسر امهبحي :يأ ؛هبج نباو كك هللا لوسر

 : ىلاعت هلوق لزن ىتح  مدقت امك - ب هللا لوسر هانبت رمألا لوأ
4 

 مشوعدآ # : هلوقو 60[ :بازحألا]€ کار نير اب دمحم َناكام ل

 ةضراع»و ٠١(« /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم * =

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و 27094 /5) يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرشالو VV)» /0( يبطرقلل «مهفملا»و ١1°6)» /ه)

 مالعإلا»و «(۱۳۲ /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشالو («65/1)

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 7١7(« /9) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 حتفاو 758(2 //) يقارعلل «بيرثتلا حرط»و ١54١(« /۳) راطعلا نبال

 )١5/ 3١(2 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «(۸۷ /١؟) رجح نبال «يرابلا

 يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(555 /9) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و

 ٠١(. /۷) يناكوشلل «راطوألا لين»و )5/ ١(«.
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 . هيبأ ىلإ بسنف «ةيآلا [ه : بازحألا]4 هابل

 اولسوت اذهلف «ةميظع ةبحم ةي هللا لوسر هبحي ناك ةماسأو

 . لک هللا لوسر ىلإ هب
 ديز نب ةماسأ الإ لكك هللا لوسر ىلع 'ىرتجي نمو :اولاقف»

 لأسيو «للك هللا لوسر ىلع للدتي : يأ ؛«؟هلكك هللا لوسر بح

 بضغف «هملكف كلي هللا لوسر ملك :هل اولاقف ءاهدح كرت هنم

 دودح نم دح يف عفشتأ» :لاقف «ىلاعت هلل اًبضغ لَ هللا لوسر

 ءاهغولب دعب دودحلا يف ةعافشلا نم ريذحتلا مدقت دقو 41 ؟هللا

 اهغولبو اهروهظ دعب اذه «عفشملاو عفاشلا انعل هلوسرو هللا نأو

 ىلع ناسنإلا رتسي نأ يغبني لهف «مامإلا غلبت نأ لبق امأو «مامإلا

 ؟هعفري نأ دارأ نم ىلإ هيف عفشي وأ «ةيصعم لعفي هدجو نم

 «حلصأ هعفر ناك نإف ؛ةحلصملا ىلإ رظني هنأ : حيحصلا

 .هيلع رتس ‹حلصأ هيلع رتسلا ناك نإو «هعفر

 ؛ِكَو هتداع هذه تناك :خلإ 2. . . بطتخاف ماق مث١ :هلوقو

 مهل نّيبو «سانلا بطخ «هيلع هيبنتلا ىلإ جاتحي رمأ عقو اذإ
 نيبملا غالبلا غلب دقل هللاب دهشنف «هحصنو هغيلبت نم اذهو «قحلا

 . ءازجلا لضفأ هتمأ نع هازجو «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 قرس اذإ اوناك مهنأ مكلبق نم نيذلا كلهأ امنإ» :هلوقو

 هيلع اوماقأ «فيعضلا مهيف قرس اذإو «هوكرت .فيرشلا مهيف
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 هللا مكحل مهرييغت نم اذهو ءاذه لثم انزلا يف مدقت امك ؛«دحلا

 . مهلعفب هللا مهكلهأ اذهلف «هدودحو

 مهفيرش ؛ماكحألا يف سانلا نيب لدعلا نم ؛هلعف ىلع هّبن مث

 دحلا ةفص يف «مهريقفو مهينغ «مهديعبو مهبيرق «مهعيضوو
 ضعب هيلع ماقي وأ «فيرشلا نع أردي الف «كلذ ريغو «هددعو

 هللا مكح اوريغ نم لعف نم اذهف ؛ةيفخ هيلع ماقي وأ «دحلا

 لكي هنم مسق اذهو ««!هللا مياو» :لاقف ؛اوبستكا امب هللا مهكلهأف

 ؛«اهدي تعطقل «تقرس دمحم تنب ةمطاف نأ ول» ديكأتلا لجأل

 ةماقإ نم كلذ عنمي الف هلك هنم اهبرقو اهلضفو اهفرش عم : يأ
 . لعفلا كلذ نم نيملاعلا ءاسن ةديس اشاح نكلو ءاهيلع دحلا

 عاتملا ريعتست ةأرما تناك» :رخآلا ظفللا يف هلوقو

 . خلإ «. . .هدحجتو

 ؟ال مأ «ةيراعلا دحاج عطقي له :ءاملعلا فلتخا

 «قراسب سيلو نئاخ هنأل :اولاق ؛©)عطقي ال هنأ : ةمئألا بهذم

 .رظن كلذ يفو

 )١( «صاصجلل نآرقلا ماكحأ» ء(١١٠ /4) «طوسبملا» :عجار )۲/ ١١١(«

 يواحطلل «راثآلا يناعم حرشا )۳/ ٠١(. «ةنودملا» )5/ ٥١٤(. جاتلا»

 ىنسأ) ء(۳۷۲ /8) ء(۱۹۳ /5) «مألا» ء(۳۰۷ ل5١ /۷) «ليلكإلاو

 «بلاطملا )5/ ١55« /١57(.
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 قرف ال هنألو «صنلا اذهل ؛“عطقي هنأ :دمحأ مامإلا بهذمو

 لذبو ناسحإلاب رمأ عراشلا نأل ؛ ىلوأ هلعل لب «قراسلا نيبو هنيب

 ةيراعلا ٌدحجو «كلذ يف عراشلا رمأ ريعملا لثتما دقو «فورعملا

 . حيحصلا وه اذهو «سانلا نيب ناسحإلا عطقل ببس

 تناك ةأرملا هذه نأب ثيدحلا اذه نع ةثالثلا ةمئألا باجأو

 اهدحجب ال ءاهتقرسل ة4 هللا لوسر اهعطقف «ةيراعلا دحجتو قرست

 . ةيراعلا

 .رهاظلل فلاخم ليوأتلا اذهو

 :ةريثك دئاوف ثيدحلا اذه يفف

 . مامإلا اهغولب دعب دودحلا يف ةعافشلا ميرحت :اهنم

 .- مدقت امك  سانلا نيب لدعلا بوجو :اهنمو

 . حيحصلا ىلع قراسلاك ؛ةيراعلا دحاج عطق بوجو :اهنمو
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 )٠ Yor /1). فاصنإلا 2( /94) «ينغملا» : عجار (۱)
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 باوبأ رئاسك ؛هببس ىلإ فيضأ :«رمخلا دح باب» :هلوق
 .هقفلا

 : قالطإلا ىلع هيف ليق ام عمجأو ءرمخلا هب رسف ام نسحأو
 مالكلا هل رصتخاو «ملكلا عماوج يتوأ ْنَم هب هرسف ام وه
 «(مارح رمخ لکو ءرمخ ركسم لک» : هلوقب هرسف هنإف ؛ِِكك اراصتخا

 :هلوقب جرخف «رصتخملا مالكلا اذه يف همكح ركذو ءرمخلا فرعف

 سيل هنكلو «لقعلا يطغي هنإف ؛هوحنو جنبلا :«رمخ ركسم لك»
 . يوادتلاو ةيودألا لهسي هنأل ؛ةرورضلل هيطاعت حابي هنإف ؛ركسمب

 .هيطغي : يأ ؛لقعلا رماخ ام :رمخلا :رمع لاقو

 ةربعلاف )"مارح هنم فكلا ءلمف «هريثك ركسأ ام» :دروو

 لك نأو ءرمخ ركسم لك نأ نايب :باب «ةبرشألا :باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 .(۲۰۰۲۳) مقر «مارح رمخ

 مقر ءركسم لك نع يهنلا :باب «ةبرشألا :باتك يف دواد وبأ هجرخأ (۲)

 = «هريثك ركسأ ام :ءاج ام :باب «ةبرشألا :باتك يف يذمرتلاو .«(۳۷)
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 . مارح ليلقلاف ءركسي ريثكلا ناك اذإف ؛ريثكلاب

 الإ لاحب حابي الو «شطعي هنأل ؛شطعل الو عوجل حابي الو

 .اهب صغ ةمقل عفدل

 .ةركسملا ءايشألا نم اهوحنو ةشيشحلا :رمخلا يف لخديو

 نوكيف ء[هلبهذيو «لقعلا دسفي هنأل ؛رمخلا ىلاعت هللا مرحو

 ىلاعت هللا نأ مدقت دقو «ةميهبلا نم ًالاح أوسأ ةلاحلا هذه يف ناسنإلا
 اع :قرانعلا عطق بجوأو «نادبألل اظفح صاصقلا بجوأ

 أرجت امبرو «لوقعلل اظفح رمخلا دح بجوأ اذه يفو «لاومألل

 ريغو لتقلاو فذقلاو انزلا نم ؛اهلك تامرحملا ىلع ناركسلا

 ناسنإلا زيم ىلاعت هللاو «ثئابخلا مأ :ةرمخلا تيمس اذهلو كلذ

 نيبو هنيب قرف الف «هلقع لاز اذإف «لقعلاب تاناويحلا رئاس نع
 .مدقت امك اهنم ًالاح أوسأ نوكي لب «مئاهبلا

 ‹مهبولق يف اهبح ثكمو «ةيلهاجلا يف رمخلا سانلا داتعا دقو

 يف لزنأ ام لوأف ؛جيردتلا هجو ىلع اهنع ىلاعت هللا مهاهن اذهلف
 ةزككصلا اورم ال اوما يذلا اتي # :ىلاعت هلوق :رمخلا

 «ةالصلا ةدارإ دنع اهنع مهاهن ًالوأف ٤١[« :ءاسلا]€ ئَركش َرْثنَأَو

 ِرْمَحْلا نع كوكس # : هلوق لزنأ «ةلاحلا هذه ىلع اونرمت املف

 س at ّّى او
 629 060 ث “>

 4 : ةرقبلا]€ ٌريبكح مثإ امه لف ٍرِيِئمْلاَو
 نم معا اذهف «ةيالا

 .(18575) مقر «مارح هليلقف =
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 . يهنلا متحي مل نكلو «لوألا

 ةقباسملا وهو ؛ ينثتسا ام ريغ تابلاغملا عيمج وه :رسيملاو

 ءاهريغ امأو «ةجاحلل هذه حابتف «ماهسلاو لبإلاو ليخلا يف

 . هنع يهنم ناهرف

 لاو لا امن اوما نذل باي : ىلاعت هللا لزنأ كلذ دعب مث

 . ةيآلا 4١[ :ةدئاملا]€ نِيَّشلَأ ِلَمَع ْنِم شجر مزال باصالاو

 نومسقتسي ام وه :مالزألاو «هللا نود نم دبعي ام يه :باصنألاف

 «(لعفا) :اهدحأ يف ؛ حادقأ ةثالث مهدحأ لعجيف ؛ ةيلهاجلا يف هب

 .هوحنو هبيج يف اهلخديف «لفغ ثلاثلاو «(لعفت ال) :يناثلا يفو

 هنأشل ىضم «(لعفا) جرخ نإف ؛اهنم اًدحاو جرخيو «هيف اهليجي مث

 جرخ نإو «كلذ نع عجر .(لعفت ال) جرخ نإو «هب مه يذلا

 .ةراختسالا وهو ؛هنم ريخب كلذ نع نيملسملا لدبف ءاهداعأ «لفغلا

 ءرسيملاو رمخلا كرت بجوت ءايشأ ةينامث ىلاعت هللا ركذف

 املف ءاّيفاش ًانايب رمخلا يف انل نيب مهللا :لوقي 4ط رمع ناكو

 . "انيهتنا انيهتنا :لاق «ةيآلا هذه تلزن

 «ةبرشألا :باتك ««دواد يبأ ننس»و .ريسفتلا :باتك ««يذمرتلا ننس» )١(

 .رمخلا ميرحت :باب «ةبرشألا :باتك يف يئاسنلاو .رمخلا ميرحت :باب

 مقر ثيدح ۱۱۲١(« /۳) «يئاسُنلا ننس حيحص» يف ينابلألا هححصو

 .هححصو «(۲۷۸ /۲) «كردتسملا» يف مكاحلاو )١١(..
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 لوألا تیرا

 دق ِلَجَرب يآ هلي هللا َلوُسَر َّنَأ : ِكِلاَم نب ستا ْنَع 245

 ةا ودع ةر ل نالا ترش
 َلاَقَف ءَساَّنلا َراشَتْسا ءُرَمُع ناك امل «ركب وُبُهَلَمَقَو : لاق

 , ع هپ رمق ءَنوناَمَث دوُدُحلا كح :نَمْحَدلا دبع

 ءاج ام :باب «دودحلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 «لاعنلاو ديرجلاب برضلا :بابو ء(١1۳۹) مقر ءرمخلا براش برض يف

 مقر «رمخلا دح :باب «دودحلا :باتك يف ملسمو .(5795) مقر

 . «نيتديرجب» : لاق هنأ الإ ءهل ظفللاو «0)

 ةضراع»و «(۳۸ /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم ٭

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ء(١۲۲ /5) يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرشاو 1V)» /0( يبطرقلل (مهفملا»و )04 /ه)

 مالعإلا»و ء(١١٠ /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو )1١/ ۴٠١(«

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 77١(« /4) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 0977 :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ۱٤۸۷(. /۳) راطعلا نبال

 = ينيعلل «يراقلا ةدمع»و .(57 /1١؟) رجح نبال «يرابلا حتفاو
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 برش دق لجرب يتأ ي يبنلا نأ» هذ سنأ ثيدح يف هلوقو

 . ةدلج «نيعبرأ وحن ةديرجب هدلجف ءرمخلا

 ؛ كلذ ركب وبأ هلعفو» «نيعبرأ هدلج هنأ :اًحيرص دروو

 «تقولا كلذ سانلا عدر يف يفكي دلجلا نم ددعلا اذه ناكو : يأ

 ترثكو «سانلا فرتو «تاحوتفلا [ت]رثكو : يأ ؛«رمع ناك املف»

 كلذب اوعدتري ملو ءرمخلا برش مهيف رثك «مهيديأ نيب لاومألا
 ؛كلذ يف مهراشتساو «سانلا رمع عمج اذهلف «دلجلا نم ددعلا

 .اورواشتو اوعمتجا .مهم ٌرمأ عقو اذإ 4 مهتداع [يه] امك

 !نينمؤملا ريمأ اي :فوع نب نمحرلا دبع لاقف» :هلوقو

 :ديري «نونامث» هباتك يف هللا اهردق [يتلا] : يأ ؛«دودحلا فخأ

 . فذقلا

 اذإو «ىذه ءركس اذإ :لاق اًيلع نأ : ثيداحألا ضعب يفو

 لقأف «هلقع باغ اذإ :يأ ؛نونامث يرتفملا دحو «ىرتفا «ىذه

 هب رمأف» «ناركسلا نم عوقولا بلاغ وهو «فذقلا هنم ردصي ام
 دلج دق :لاق «يلع فلختسا املف «كلذ ىلع لمعلا ناكف ء؛رمع

 لكلاو «نينامث رمع دلجو «كلذك ركب وبأو «نيعبرأ ةه هللا لوسر

 «مالسلا لبس»و 2( /9) ىنالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ” ةرطلا 7( =

 . 7١5( /۷) يناكوشلل «راطوألا لين»و ء(۲۸ )٤/ يناعنصلل
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 .قح كلذ لك نأب هنم حيرصت اذهف «نيعبرأ وه دلج مث «قح

 «نينامثلا نع صقني ال نأ بجي له :رمخلا دح يف فلتخاو

 ءاهنع صقني ال نيعبرألا نأ وأ «نيعبرألا ىلع دازي ال نأ بجي وأ

 يف لصحي ناك نإف ؛ةحلصملا ىلإ هيف عجري نيعبرألا قوف امو

 يف ناك لك ؛اهيلع رصتقا «لعفلا اذه نع عدرلاو ةياكنلا نيعبرألا

 عدرلا نيعبرألا يف لصحي ال ناك نإو ءركب يبأو لكك يبنلا نمز
 يف امك ؛لعفلا اذه نع عدرلا لصحي ىتح اهيلع ديز «ةياكنلاو

 ؟رمع نمز

 : لاوقأ ةثالث هيف

 . ”دمحأ بهذم نم روهشملا وه :لوألا

 ءلاوقألا ٌحصأ  ةحلصملا ىلإ هيف عوجرلا : يأ  ثلاثلاو

 . باحصألا نم ةلمج اهراتخا «"دمحأ نع ةياور وهو

 .(۰ 3579 /۱۰) «فاصنإلا» ٠١١(« /5) «عورفلا» : عجار (۱)

 . قباسلا عجرملا : عجار )۲)
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 . للا دودح

 ةرشع قوف دلجي ال» :راين نب ةدرب يبأ ثيدح يف هلوقو

 مك :باب «نيبراحملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 «دودحلا : باتك يف ملسمو 4 «.5ي565) مقر ؟بدألاو ريزعتلا

 .هل ظفللاو )١17١8(« مقر «ريزعتلا طاوسأ ردق :باب

 ةضراع»و 74١(« /۳) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *«

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و «(514 /7) يبرعلا نبال «يذوحألا

«(TEV /0)0( يبطرقلل «مهفملا»و / «(IAيوونلل «ملسم حرشاو  

 مالعإلا»و ء(۷١۱۳ /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )۱۱/ ۲۲١(«

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١۲ /9) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 ۱۷١(‹ /۱۲) رجح نبال «يرابلا حتفاو 1۱٤۹۳(« /۳) راطعلا نبال

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و .«(55 )٤/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 «راطوألا لين»و «(۳۷ )٤/ ىناعنصلل «مالسلا لبس»و )۱١/ ٤(«

 .(۳۲۸ /۷) ىناكوشلل
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 . «هللا دودح نم دح ىف الإ طاوسأ

 م ہللا دودح كلت :درو اذإف «هيهاونو هرماوأ ىه : هللا دودح

 ُدوُدَح كلِ :درو اذإو «رماوألا :هب دارملاف 5 :ةرقبلا] € اهو
Ala. 72 اذهو «تامرحملا :هب دارملاف ء[۱۸۷ :ةرقبلا# اورم الف هلأ 

 . تابيدأتلاو تاريزعتلا يف ثيدحلا

 هللا دودح نم دح يف الإ» :هلوقب دارملا نإ :مهضعب لاقو

 ىنعم نوكيف «عراشلا اهردق يتلا تابوقعلا :كلذب دارملا «ىلاعت

 برشو ةقرسلاو انزلاك ؛هلعف ىلع ةبوقع عراشلا ردق ام نأ :ثيدحلا

 ةبوقع عراشلا ردقي مل امو «عراشلا ريدقت ىلإ هيف عجري ءرمخلا

 ريغ .طاوسأ ةرشع ىلع هيلع زيزعتلا يف دازي ال هنإف «هلعف ىلع
 . ينثتسا ام

 . ينثتسا ام ريغ لاملا ذخأب رزعي الو :اولاق

 طاوسأ ةرشع ىلع دازي ال هنأ :ثيدحلا ىنعم نأ : حيحصلاو

 بيدأتك ؛بجاو كرت وأ «مرحم لعف ىلع تسيل يتلا تابيدأتلا يف

 «كلذ وحنو «همداخو هدلوو هتجوز لجرلا بيدأتو «نايبصلا ملعملا

 .هردق ام ىلع دازي ال معنف «عراشلا اهردق يتلا تابوقعلا امأو

 عراشلا ردقي مل مرحم لعف وأ «بجاو كرت ىلع زيزعتلا امأو

 دق ةيصعم ىلع ناك نإف ؛ةحلصملا ىلإ هيف عجري هنإف «ةبوقع هيف

 ةيصعم ىلع ناك نإو ءاهلعف نع هلاثمأو هعدري امب بدؤيف «تضم

۲٦ 



 «بجاو كرت ىلع ناك نإو ءاهنع علقي ىتح بدؤيف ءاهيلع رصأ دق
 . همزتلي ىتح بدؤيف

 نأ امك .حيحصلا وه اذه ءلتقلا ىلإ ريزعتلا غلبي دقو

 امك ؛ةحلصم كلذ يف ناك اذإ لاملا ذخأب رزعي هنأ :حيحصلا

 . كلذ ٌلاغلا عاتم قرحي امكو «ةلاضلا متاك ىلع ةميقلا فعضت
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 نقلك

 : «روذنلاو ناميألا باتك» : هلوق

 فورحب مظعم ركذب لعفلا وأ ربخلا ديكأت وه :ناميألا دح

 .اهماقم موقي ام وأ «مسقلا

 نم ةفص وأ «ىلاعت هللاب نيميلا يه :ةعورشملا نيميلاو

 . يتأي امك ؛ هتافص

 . اهنم راثكإلا يغبني ال هنأ :ناميألا يف لصألاو

 دقو «هركت دقو «هوحنو اًبذاك ناك اذإ نيميلا مرحت دقو

 .ةحلصمل ناك اذإ فلحلا عرشي

 عضاوم ةثالث يف ثعبلا ىلع مسقي نأ هلوسر ىلاعت هللا رمأ دقو

 [۷ :نباغتلا] نشل يرو لب لف :هلوق يهو ؛- مدقت امك - نآرقلا نم

 هلوقو «ةيآلا ٣[ :ابس]# متا كرو لب لف :هلوقو ءةيآلا
 .ةيآلا [۷ : نباغتلا] 4 نوب مث نع يرو لب لق## : ىلاعت

 . ةنسلا نم ةريثك عضاوم يف مسقأ ب هنأ :درو دقو

۲۷۱ 



 ؛ىلاعت هلل ةعاط لعف فلكملا مازتلا وهف :رذنلا دح امأو

 وه امك ؛ناميألا يف لخاد هنإف ءروذنلا نم مسقلا اذه ىوس امو

 ظ .هقفلا بتك يف طوسبم

 باب يف روذنلاو ناميألا  ىلاعت هللا مهمحر  اوركذ دقو

 نأل ؛امهنيب يلاوي نكلو «باب يف دحاو لك درفي مهضعبو «دحاو

 هب ءافولا متحت وه رذنلا بجوم نأ الإ «ةبراقتم امهماكحأ

 . يتأي امك ؛ةرافكلاب هنيمي ليلحت وأ «ءافولا وه نيميلا بجومو

 ا ¥ ¥
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 لوألا يدم

 : كك هلا ُلوُسَر لاق :َلاَق «ةَرْمَس ِنْب ِنَمْحلا ِدْبَع ْنَع (4)
 لاسم ْنَع اًهَتيِطْعَأ نإ كنق 3 ةرامإلا ب لات ال !ِنَمْحّولا َدْبَع ايد

 اَذِإَو ءاَهْيَلَع َتْنِعَأ َقَلأْسَم ريغ ْنَع َء اَهَتيِطْعَأ ْنِإَو ءاي تلك

 «كِنبِمَي ْنَع ْرَفَكَف ءاهنم اًرْيَخ اَهَرْيَغ َتْيَأَرق هنيدي ىلع َتْفَلَح

 .20غُْيَخ َوُه يِذَّلا ِتأَو

 مقر «روذنلاو ناميألا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جبيرخت * (۱)

 نم بدن :باب ءناميألا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو «(5754)

 .(1197) مقر ءاهنم اريخ اهريغ ىأرف ءائيمي فلح

 ةضراع»و 0٠١(. /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(١١١ )١١/ يوونلل «ملسم حرشا»و ء(١٠ /۷) يبرعلا نبال «يذوحألا

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١5١(2 /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١٠۲ /9) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يرابلا حتف»و ۳٠٠١(« :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و )/ ١1544(.«

 داشرإ»و ١15(« /71) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و .«(504 )١١/ رجح نبال

 ١98(. /9) يناكوشلل «راطوألا لين»و 0777“ /9) ينالطسقلل «يراسلا

١” 



 نب نمحرلا دبع اي» :ةرمس نب نمحرلا دبع ثيدح يف هلوق
 .خلإ 2. . .ةرامإلا لأست ال !ةرمس

 «ةمالعلا :- اهحتفب - و «ةيالولا :- ةزمهلا رسكب  ةرامإلا

 «ةماع ةيالولا تناك ءاوس ؛ةيالولا بلطت ال : يأ ؛رسكلاب انه يهو

 وحنو «ةمامإك ؛ةينيد وأ ءةيويند ةيالو تناك ءاوسو «ةصاخ وأ

 .اهليصحتل لاملا ٌلذب اهبلط مظعأو «كلذ

 نع اهتيطعأ نإ كنإف» :لاقف كلذ يف ةمكحلا ركذ مث

 هو ا وهل متنا ناز لكريم و هلام

 . غلب امهم ةفرعملا يف غلب ولو «ناك نم ًانئاك

 اًبجعم نوكي نأ دب الف ءاهبلط نم نأ : كلذ يف ببسلاو

 نأ لاحلاو «هريغ نم غلبأ اهب مايقلا ىلع رداق هنأ ىريو «هسفنب

 . هقيفوتو هللا ةناعإب الإ ءزجاع صقان وهف «غلب امهم ناسنإلا

 : يأ ؛«اهيلع تنعأ .ةلأسم ريغ نع اهتيطعأ نإو» :هلوقو

 لك يف هيلإ اًجاتحمو «هللا ىلإ اًرقتفم هسفن ىري لاحلا هذه يف هنأل

 هنيعي ىلاعت هللا نأ كش الف «ةلاحلا هذه يف هسفن ىأر نمف ؛ ةظحل

 نوما بج يف
 هضارغأ ىلإ لوصولاو «يهشتلا درجمل اهبلط اذإ اذهو

 اهلمهأ يتلا ةينيدلا رومألاب مايقلا لجأل اهبلط اذإ امأو «ةيويندلا

 ؛مومذمب سيل اذهف ؛اهنع ةيعرلاب ىنغ ال يتلا ةيويندلا مزاوللاو «هريغ

١/5 



 كلمل لاق هنأ :- مالسلا هيلع - فسوي نع ةياكح ىلاعت لاق امك
 رر 2

 ؛[١٥ :فسوی] 6مي ٌظیِفَح نإ ِضّرَأْلا ِناَرَخ َلَع یلمْجا» : رصم
 ىلإو «هللا ىلإ ةوعدلا نم نكمتي نأ - مالسلا هيلع- هدصق نأل

 .هل كيرش ال هدحو هتدابع

 تيأرف «نيمي ىلع تفلح اذإو» :هلوق ثيدحلا نم دهاشلا

 : يأ ؛«ريخ وه يذلا تأو «كنيمي نع رفكف ءاهنم اريخ اهريغ
 الو# :ىلاعت هلوق ىنعم اذهو «ريخلا لعف نع كفلح كعنمي ال

 نم مكل اًعنام هللاب فلحلا اولعجت ال : يأ ؛[٤۲۲ :ةرقبلا]# اَلا

 ضعب نظي امك- ةيآلا ىنعم سيلو «ةحلاصلا لامعألا هذه لعف

 . هللاب نيميلا ةرثك نع يهن هنأ - سانلا

 . هنيمي نع رفكي نأ ثنح اذإ هيلع بجي هنأ : ثيدحلا يفف

 ؛ريخ كرت ىلع فلح دق ناك اذإ لضفأ ثنحلا نأ :هيفو

 هل ةعنام هنيمي لعجي الو «ريخ وه يذلا لعفيو «هنيمي نع رفكيف

 . ريخلا لعف نم

 /ه ١



 ااو ينإ» : لب هلا ُلوُسَر لاق :َلاَق ءىَسوُم يبأ ْنَع -(49)
 الإ ءاّهنم اَرْيَخ اهَرْيَغ یرأف «ِنيِمَي ىلع فِلخأ آل "هللا ًءاش نإ -
 o م 2 5 8

 .«اهتللحتو ءٌرْيَخ وه يِذَلا تيت

 - هللا ءاش نإ- !هللاو ينإ» : ىسوم يبأ ثيدح يف هلوق

 .خلإ 2. . . فلحأ ال

 نمو :باب «سمخلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ءرخأ عضاومو :«(75975) مقر «نيملسملا بئاونل سمخلا نأ ىلع ليلدلا

 ريخ اهريغ ىأرف ءائيمي فلح نم بدن :باب «ناميألا :باتك يف ملسمو
 )١519(. مقر ءاهنم

 ٤٠٠١(« /80) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 )١1١/ 223١8 يوونلل «ملسم حرش»و «(777 /5) يبطرقلل «مهفملا»و
 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )٤/ ١47(« قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشالو

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(754 /9) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و «(6509 )١١/ رجح نبال «يرابلا حتفاو »)10° /۳)

 لين»و 20775 /9) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )٠٠١/ ٥۷(. ىنيعلل

 ۰ .(178 /9) يناكوشلل «راطوألا

۷٦ 



 ىلإ اوتأ مهنإف ؛يرعشألا ىسوم يبأ موق مه ثيدحلا اذه ببس

 ءيش هدنع نكي ملو «كوبت ةوزغ يف مهلمحيل ولك هللا لوسر
 فلحف «هيلع اوحلأف «متهاو لغتشا دق ناكو «مهدرف «مهلمحي

 :هل ليقف «مهلمحو مهقحلتساف «لام كلذ دعب هاتأف .مهلمحي ال

 - هللا ءاش نإ  !هللاو ينإ» :لاقف ؟تفلح دق كنإ !هللا لوسر اي

 .«خلإ...

 فلح اذإ :هطباض .خلإ «. . .اهنم اًريخ اهريغ ىرأف» :هلوق

 «هوركم وأ «مرحم لعف ىلع وأ «بحتسم وأ «بجاو كرت ىلع
 اذه يفو «هيلع فلح امل اًعبت ؛بحتسي وأ «ثنحلا بجيف

 نم هنأل ؛تابرقلا لضفأ نم مهلمحو «مهلمح كرت ىلع فلحلا

 :لاق ثيح ؛ىلاعت هللا رمأل يب هنم لاثتما اذهف «لاملا يف داهجلا

 «ةيالا [[ 4 :ةرقبلا] € اوربت ]نأ مَا ةع ها أولم الو

 . ريخلا لعف نم هنيمي هعنمي ملف

 .ترقك : يأ ؛ «اهتللحتو» : هلوقو

 اهجرخأ اذإو «ثنحلا لبق ةرافكلا جارخإ : ةلحتلا نإ : ليقو

 ؛ةمألا هذه ىلع هلضفو هللا مرك نم اذهو «ةرافك يهف «ثنحلا دعب

 ىلع بويأ فلح امل اذهلو «ةمألا هذه صئاصخ نم ةرافكلا نإف

 ؛ ثغضب اهبرضي نأ هللا هاتفأف «ةحلاص ةأرما تناكو «هتأرما برض

 هللا ففخف ءاهريغ وأ «خيرامشلا نم امإ ؛ةعمتجملا داوعألا وهو

¥ 



 اهبرضب هرمأي ملو ءاهب هرمأل «مهل ةعورشم ةرافكلا تناك ولو «هنع

 :ةضيفلاب

 ؟ال مأ ثناحلا مثأي له : ليق نإف

 «ثنحلاب مثأي مل «كلذ مزتلاو ءرّمكي نأ ىون نإ :باوجلاف

 .ثنحلاب مثأ «ريفكتلا وني مل نإو

 اهب ثنحلاب بجي يتلا نيميلا يه ام انه ملعي نأ يغبنيو

 ف وفلل هنأ مداوي ال :ىلاعت لاق ؟نيميلا وغل وه امو ؟ةرافك
 بجت الف 8 : ةدئاملا] 4 ميدل مدفع امي مڪ دنلوب نکل نکو کیمیا

 ديكأت :اهب دصقي يتلا يهو ءاهدقع يتلا نيميلا يف الإ ةرافكلا

 ا ىلا یا «كرتلا وأ لعفلا

 دصق ريغ نم هناسل ىلع يرجي يذلا وهو ؛نيميلا وغل امأو

 هذهف ؛ هللاو ىلبو «هللاو ال :همالك ضرع يف هلوقك ؛نيميلا دقعل

 .ةرافك اهيف بجي ال

 ‹ عنملا وأ ثحلا دصقي ملو «هريغ ىلع فلح اذإ اميف اوفلتخاو

 وحنو «سلجم ىلإ مدقتي نأ هيلع فلحي نأ لثم ؛هماركإ دصق امنإو

 . ماركإلا هب دصقي امم كلذ

 .ديكأتلاك هنأل ؛ ؛ةرافک هب ثنحلاب بجي هنأ : بهذملاف

 )١( (ىهنلا يلوأ بلاطم» ء(١٠۳ /) «عانقلا فاشك» :عجار )٥/ 559. ٤٥١(.

17۸ 



 ‹ حيحصلا وهو «ةرافك هب ثنحلاب بجي ال وغل هنأ :هنعو

 .ةرافك هب ثنحلا يفف «عنملا وأ ثحلا دصقل هريغ ىلع هفلح امأو

 . اب هللا لوسر اهيف مسقأ يتلا عضاوملا نم اذهو

 قداصلا وهف ءالإو «هيلع مسقأ ثيح ؛رمألا اذه ديكأت : هيفو

 . مسق نود نم ةجح همالك درجمو .قودصملا

 ي ll ؛ينثتسي نأ لبقتسم رمأ ىلع فلح نمل يغبني نأ :هيفو

#H #H 3# 
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 فانا تیرا
 ر

 (۳٥۰) لكي شا ل وسو لاق ل لاق هو باطلا نب رَمُع ْنَع :

 .“«يکێاباب اوفلحت نأ مكاني مل هللا ن

 6 4 ط SE 7 م ° ت

 ."2”ثمصَيِل وأ شاب ْفِلْحَيلَف ءافِلاَح ناك ْنَم» : ِمِلْسْمِلَو

00 

 يوم 2 م و و ت چ ر 5 5 0-8

 تعمَس ذم اهب تفلح ام !هللاَوف :ٌرمع لاق :ةياور ىفَو

 . ”9ارْثآ الو اًركاذ اھنع ىَهنَي یی هللا َلوُسَر

 :باب «روذنلاو ناميألا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 يهنلا :باب «ناميألا :باتك يف ملسمو «(1۲۷۱) مقر «مکئابآب اوفلحت ال

 .هب «رمع نبا نع «ملاس قيرط نم )١757(« مقر «ىلاعت هللا ريغب فلحلا نع

 ؛ىلاعت هللا ريغب فلحلا نع يهنلا :باب «ناميألا :باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 ري مل نم :باب «بدألا :باتك يف يراخبلا هجرخأ اذكو )١74(« مقر

 ناميألا :باتك يفو ء(۷٥۷٥) مقر «ًالهاج وأ ًالوأتم كلذ لاق نم رافكإ

 )٦۲۷۰(. مقر «مکئابآب اوفلحت ال :باب ءروذنلاو

 . ةقباسلا «هيبأ نع «ملاس ةياور يف هجيرخت مدقت (۳)

 -عاراكذتسالا»و ( 65 / 5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

1۸۰ 



 اوفلحت نأ مكاهني هللا نإ» : هلك رمع ثيدح يف هلوق

 . خلإ .٠ . . مكتابآب

 لاقف «هيبأب فلحي رمع عمس يي هنأ :ثيدحلا اذه ببس

 تعمس ذنم اهب تفلح ام !هللا وف» : يَ رمع لاق اذهلو «كلذ

 «يسفن نم كلذ اًئشنم :يأ ؛«اركاذ اهنع ىهني هلك هللا لوسر

 هطايتحا نم اذهو ءاهب فلح هنأ يريغ نع اًيكاح : يأ ؛ةاًرثآ الو»

 نع يهنلاف ءالإو مؤ ةباحصلا نم هناوخإك ايب يبنلا رمأل هلاثتماو

 بنتجا نكلو «هريغ نع هيكحي ام ال «هسفنب هئشني يذلا فلحلا

 .روظحملا نع هل دعبأ نوكيل ؛نيرمألا

 .«تمصيل وأ «هللاب فلحيلف ءاقلاح ناك نم : ملسم ظفل يفو»

 نأل ؛هتافص نم ةفص وأ «هللاب الإ فلحلا زوجي ال هنأ : هيفف

 .هل كيرش ال هدحو هلل الإ ميظعتلا يغبني الو هب فولحملل ميظعت فلحلا

 ١١(« ⁄/۷) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و ۲٠۲(« /0) ربلا دبع نبال =

 يبطرقلل «مهفملا»و )٥/ 15٠٠((2 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 ةدمع حرشاو )١١/ ٠٠٤(« يوونلل «ملسم حرشا»و )5/ 57١(.

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )٤/ ١55(« قيقد نبال «ماكحألا

 ء(۷١١٠ /7) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ٠٠١(. /9) نقلملا

 يقارعلل «بيرثتلا حرط»و ء(١۳۲ :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

 «يراقلا ةدمع»و )١١/ 01١٠(. رجح نبال «يرابلا حتف»و )۷/ ١5١0(.«

 لبس»و ۳۷١(« /9) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ١6١(« /۲۳) ينيعلل

 ١7١(. /9) يناكوشلل «راطوألا لين»و )٤/ 23١١« يناعنصلل «مالسلا

۲۸۱1 



 دواد نب ناكل َلاَق» : لاق 6 هو ةرئره يبأ ْنَع معا )6١”"(

 ةَأرْما لك دل َآرْما َنيِعْبَس ىلع َدْبَللا َنَموُطَأل :- مالسلا امهيلع -
 ملف هللا َءاَش ْنِإ :لَق :ُهَل ليقف .ىلل ريس يف لاقي امال نهن

 «ْناَسْنِإ فْضِن ٌةَدِحاَو ٌةَأَرْما 0 َنُهْنم ذلت ملف َنهِب َفاَطَف «لقي
 ناکو ءْثَنْحَي مل للا ًءاش نإ َلاَق ْوَل» : لكي هللا لوس ر َلاَقَف : لاق

2 

 . 2)(هتجاحل اكرد

 :باب «ريسلاو داهجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(
 :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو «(51754) مقر «داهجلل دلولا بلط

 .هل ظفللاو )١705(« مقر «ءانثتسالا :باب «ناميألا

 ٤١١(« /60) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 )١١/ ١١۸(« يوونلل «ملسم حرش»و ٠١(. /5) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )٤/ 42١57 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(7717 /9) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و 55٠0(. /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و )*/ ٠١١١(.

 لين»و «(519 /9) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )١5/ ١١5(« ينيعلل

 ١76(. /9) يناكوشلل «راطوألا
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 دواد نب ناميلس لاق» : هنو ةريره يبأ ثيدح يف هلوق

 .خلإ «. . .ةأرما نيعست ىلع ةليللا نفوطأل : - مالسلا امهيلع-

 هناوخإ نم هريغك «ريخلا يف هتبغرو  مالسلا هيلع - هصرح نم اذه

 هللا لحأ ام نولعفي مهنإف ؛نينمؤملا نم ءايلوألا صاوخو «نيلسرملا
 تاداعلا نوكت كلذبو «ىلاعت هللا نم برقتلل اًبلط ؛تاوهشلا نم مهل

 ‹حكنملا : يه سوفنلل تاوهشلا مظعأ نإف ؛تادابع مهقح يف

 اهنولعفي مهو ءايندلا ذالم لوصأ يه لب «برشملاو «لكأملاو

 نم نأ امك ؛ةدابع مهل نوكتف «هللا ةعاط ىلع اهب ةناعتسالا دصق

 - مالسلا هيلع  ناميلسو ءاهيلع رجؤي ال «طقف اهب ذذلتلا دصقل اهلعف

 هل لصحف «هنید رصنو هللا نيد رشن كلذ ىف هدوصقم نأ نيب

 ىلع كلملا هل لاق : يأ ؛«هللا ءاش نإ : لق :هل ليقف» : هلوقو

 نكلو «هاشاح لي هنم اًيلأت اذه سيلو «لقي ملف «ريكذتلا هجو

 ؛ءانثتسالا نع لهذو «لصحيس هدصق نأ نظ هتبغر [ر]دق ىلع

 هيلع ةردقلا هسفن نم رعشو ءاًئيش لعفيس هنأ نقيت اذإ ناسنإلا نإف

 ضرعت يتلا قئاوعلا نع لهذي  اًبلاغ  هنإف ءرضاحلا تقولا يف

 فصن ةدحاو ةأرما الإ نهنم دلت ملف «نهب فاطف» :هلوقو

 هنأ ردق ىلاعت هللا نكلو ءدعو امك نهب فاط هنأ : يأ ؛«ناسنإ

A۳ 



 .ناسنإ فصن الإ ءطولا كلذ نم دلولا هل لصحي ال

 .«ثنحي مل هللا ءاش نإ :لاق ول» : هلوقو

 مل ««هللا ءاش نإ» :لاقو «ءيش ىلع فلح نم نأ :هيفف

 هللا نأ نيبت «هلعف ىلع فلح ام لعفي مل اذإف «ىنثتسا هنأل ؛ ثنحي

 مل اشي مل امو «ناك هللا ءاش ام :هنأل ؛كلذ لعفي نأ أشي مل ىلاعت

 .هكرت وأ ءيش لعف ىلع فلحلا يف اذه «نكي

 امإ هنأل ؛ءانثتسالا هيف عفني الف ءضام رمأ ىلع فلحلا امأف

 .ثنحيف «بذاك وأ «ربيف «قداص

 نيميلا يهف ءملسم ؟ىرما لام عاطتقال بذكلا دمعت نإف

 هسمغت مث «مثإلاب اهبحاص سمغت اهنأل ؛كلذب تيمس «سومغلا

 وهف «ةرافكلا هليزت ال ميظع اهمثإ نأل ؛ةرافك اهيف سيلو «رانلا يف

 مثإ الف «كلذ دمعتي ملو «هأطخ نيبت نإو ءرّفكي نأ نم مظعأ

 .وغل هنأل ؛ةرافك الو « ءرطخم هنأل ؛ هيلع

 ببس كلذ نأ :يأ ؛«هتجاحل اكرد كلذ ناكو» :هلوقو

 هراقتفا رضحتسي نأ يغبني نكلو «هللا مسا ةكربل ؛هتجاح كاردإل

 »هب مه ام هل رسيي مل نإ هنأو «ىلاعت هنم ةنوعملا بلطو «هللا ىلإ

 . كلذ هل لصحي مل
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 : كي هللا لوسر لاق :لاق هڪ دوعسَم نب هللادَبع نع (۳۲) e نإ eT ETE ر . هد و رو هل
 رس“ ل را ه2 ها إس ا ا 1 7 ل ا ب

 اهيف وه «مِلسم ,ئِرْما لام اهب عطتقي ربص نيمي ىلع فلح ْنَم»
 وراي نزلا نإ :ثلّرنو ««نابضغ هيلع وهو هللا يقل ءٌرجاف موس سمس ديو 0 PEO هو ے2 سا ل 5

 . ةيألا رخآ ىلإ [۷۷ :نارمع لآ] اكل اتمت نمو هلأ دهب ۶ احب در

 .«ربص نيمي ىلع فلح نم» :دوعسم نبا ثيدح يف هلوقو

 ةموصخلا :باب «ةاقاسملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 .رخأ عضاومو «(۲۲۲۹) مقر ءاهيف ءاضقلاو «رئبلا يف

 قح عطتقا نم ديعو :باب «روذنلاو ناميألا :باتك يف ملسم هجرخأو

 .(۱۳۸) مقر «رانلاب ةرجاف نيميب ملسم

 )١/ ٤١١(« ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(۸١٠ /؟) يوونلل «ملسم حرش»و )١/ ١١(. يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )٤/ ١41(« قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشالو

 . راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(778 /4) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و ,«(009 )١١/ رجح نبال «يرابلا حتف)و («© /0

 .(۳۸۳ /9) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )١7/ ٠٠١۷(« ينيعلل

۲۸٥ 



 نأ كلذ مزال نمو «مثإلا ىلع هسفن ربصي هنأل ؛كلذب تيمس

 ا غ ا واع هرم

 : يأ ؛«ملسم ىرما لام اهب عطتقي» :هلوقب نيميلا هذه رسفو

 وأ «كلذ ىلع فلحيو «هريغل هتمذ يف يذلا قحلا ركني [نأ] امإ

 . كلذ ىلع فلحيو «ةبذاك ةوعد يعدي

 هيلع وهو هللا يقل» ,بذاك :يأ ؛؛رجاف اهيف وه» :هلوقو

 هللا نأ :يأ ؛«هيلع هللا بضغ» :هلوق نم غلبأ اذهو ««نابضغ

 كنظ امو «هاقلي ىتح هيلع نابضغ لازي الو هيلع بضغي ىلاعت

 ةبوقعلا هب عقوي نأ دب ال هنإف !؟نابضغ هيلع وهو هللا يقل دبعب

 : ةريثك دسافم اذه يف عمج هنإف ؛ ميظعلا همثإ ببسب ةديدشلا

 ا هلل عوام هلآ اهم

 .قلخلل ملظ هنأ :اهنمو

 . لطابلاب لاملل لكأ هنأ :اهنمو

 قرطلا كولس ةعيدخلا نإف ؛همصخل ةعيدخ هنأ :اهنمو

 .ةدسافلا دصاقملا ىلإ لصوتلل ةيفخلا

 فالخ ناسنإلا راهظإ وه قافنلا نإف ؛قافن اذه نأ :اهنمو

 . هنطبي ام

 َّنإ# :تلزنو :لاق اذهلو «ريخلاب رشلل لادبتسا [هنأ] :اهنمو

۱۲۸١ 



 «ةيآلا [۷۷ :نارمع لآ1 ال ام َنَمْيََو هلآ ٍدَهَعِب نورتي َنل

 ؟اهنم ليلقلاب فيكف «ليلق نمث اهلك ايندلاف

 لثمب يلابي ال مهرثكأ تيأر «مويلا سانلا لاوحأ تلمأت اذإو

 .ناعتسملا هللاو ءاذه
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 جر َنْيَبَو ينيب ناك :َلاَق يسبق ِنب ِثَعشألا ٍنَع - 0095 ا ص حرص

 : فكي وللا لوس لاق ال ثلا ٍلوُسَر ی اتمصتخاق رِْب يف ةموصخ
 : كك هلا ٌلوُسَر لاقف ءيِلاَسيَأَلَو ُِلْحَي اذإ : : تلق ك

 اًهيِف وه ملم رئرا َلاَم اهب ۽ عتق نيمي ىَلَع َفلَح ْنَم
 .90ناَبْضَع هلع وهو هلا يقل جاف

 نيبو ىنيب ناك» : يدنكلا سيق نب ثعشألا ثيدح ىف هلوقو

 ثيدح يف ه سيق نب ثعشألا ثيدح جيرخت مدقت :ثيدحلا جيرخت # )١(

 )۲۳۸١« مقرب يراخبلا هجرخأف «هنم ةعطق وه ذإ ؛ يضاملا هذ دوعسم نبا

 . (۱۳۸) مقرب ملسم دنعو 50506(.2 ۲۳

 ٠١۸(« /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش» :رظنا :ثيدحلا حرش رداصم *

 يف ةدعلا»و ء(۲۸۳ /9) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ٠١١١(«. /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش

 «يراقلا ةدمع»و ۲۸١(« /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و «(۳۲۹ :ص)

 :رظناو ۲٠١(. /9):يناكوشلل «راطوألا لين»و ۲٤۸(« /۱۳) ينيعلل

 . قباسلا ثيدحلا حرش رداصم

١4 



 ةليبق مهو «ةدنك نم لجر وه :خلإ «. . .رئب يف ةموصخ لجر
 .هل اهنأ يعدي ثعشألاو «يدنكلا ديب رئبلا تناكو «نميلا يف

 نإ :يأ ؛«هنيمي وأ كادهاش : ب هللا لوسر لاقف» : هلوقو

 اَذِإ :تلق» « ءىربو «فلح ءالإو ءاهتققحتسا «نيدهاشب تيتأ

 فلح يلابي الو « ۍرتجم ناسنإ هنأ :يأ ؛«يلابي الو فلحي

 نيمي ىلع فلح نم : هللا لوسر لاقف» ءاقداص وأ اًبذاك
 .دوعسم نبا ثيدح يف مدقت امك وه : خلإ 2. . . ربص

 : ةريثك دئاوف ثيدحلا يفو

 درو امك ؛ركنملا ىلع نيميلاو «يعدملا ىلع ةنيبلا نأ : اهنم

 . كلذ ىلع صنلا

 ةَمكِحْلا ةَ :ىلاعت هلوق يف باطخلا لصف نإ :ليقو

 ىلع نيميلاو «يعدملا ىلع ةنيبلا نأ : وه ۲١[ : س]# ٍباَطِنِلَل َلَصْفَو
 ىنعملا وه سيلو «باطخلا لصف يف لخاد هنأ كش الو ءركنأ نم

 . هلك

 امك ؛هب ىعدملا هديب نم وهو ؛ لخادلا ىلع نيميلا نأ : هيفو

 . يعدملا وهو ؛ جراخلا ىلع ةنيبلا نأ

 «نيتأرماو لجر وأ «نيلجر نيدهاشب تبثي قحلا نأ :هيفو

 ىعدملا فلح «كلذ دجوي [مل] نإف «يعدملا نيميو لجر وأ

 .لوكتلاب هيلع يضق «لكن نإو «هيلع

3۸٩4 



 ؟لوكنلا درجمب هل ىضقي وأ «يعدملا ىلع نيميلا درت لهو

 .الف ءالإو «هل يضق «فلح نإف ؛ هيلع درت اهنأ : حيحصلا

 .'"بهذملا ىلع ءاسنلا عم لجر ةداهش نم دب الو

 يف لجرلا ماقم ناتمئاق نيتأرملا نأو «مدقت امك : حيحصلاو

 ؛ءيش لكو «لاومألاو .صاصقلاو «دودحلا يف ؛تاداهشلا عيمج

 . يعدملا نيميو نيتأرما ةداهشب وأ «ةوسن عبرأ ةداهشب قحلا تبثيف

 يف لجرلاك نيتأرملا هلعج ببس ىلع ىلاعت هللا هبن دقو
 ؛[187 :ةرقبلا]€ ىرحلا امدح َر كر امدح َّلِضَت نآ# : هلوق

 «كلذ الولو «لقعأو اهنم هبنأ لجرلاو «نايسنلا ةنظم اهنأل : يأ

 . لجرلا ةداهشك ةأرملا ةداهش تلعجل

 ا # ¥

 «عانقلا فاشك» «(۸۲ )١7/ «فاصنإلا» «(47 )١۲/ «ريبكلا حرشلا» :عجار )١(

 .(ة”"هر/ك)

14۰ 



 َلاَق امك وهف ءاَدَّمَعَتُم اًبذاك 0 ِرْبَع ٍةَّلِِب نيم
0 

 ٍلْجَر ىلع َسْيَلَو ءم e ق ْنَمَو

 .200هكلْمَي ال اَمیف ردن

 . 2«هلتقك نمؤملا نعلو» :ةياور ىفَو

 ىهني ام :باب «بدألا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ظلغ باب «ناميإلا :باتك يف ملسمو )0170١(« مقر «نعللاو بابسلا نم

 نب ىيحي قيرط نم «هل ظفللاو )23١١« مقر «هسفن ناسنإلا لتق ميرحت

 .هب «كاحضلا نب تباث نع «ةبالق يبأ نع « ريثك يبأ

 وهف «ليوأت ريغب هاخأ رفكأ نم :باب «بدألا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 فلح نم :باب «روذنلاو ناميألا :باتك يفو )٥۷٥٤(« مقر «لاق امك

 «ناميإلا :باتك يف ملسمو c(7 مقر «مالسإلا ةلم ىوس ةلمب

 )١١١(. مقر «هسفن ناسنإلا لتق ميرحت ظلغ : باب

41 



 هللا هدزَي مل ءاهب رثكتيل ةبذاك ىَوعَد ىعّدا نَم» :ٍةياور يِفَو 0 وعم 2 0 ا 2 7 4 8 بل 4 2
2 

 , 0هلَق لإ

 اک هللا لوسر عياب هنأ» : كاحضلا نب تباث ثيدح يف هلوق

 نم ةفص يوارلا عم مهركذ يف ةدئافلا نأ مدقت : «ةرحشلا تحت

 باحصأ نم ناكو» :مهلوقو ««ردب لهأ نم ناكو» :هلوقک ؛هتافص

 نم اهب ةباحصلا قاف ىتلا فاصوألا نم كلذ وحنو ««ةرجشلا

 امل ؟ مهبحيف ؛ نينمؤملا ةبحم نم نمؤملل دب ال هنأ :ىه .مهدعب

 امل ؛مهصاوخ بحيو «مومعلا هجو ىلع ناميإلا نم هب اوفصتا
 ؛هتبحم تداز «ناسنإلا لضف داز املكف «لئاضفلا نم هب اوصتخا

 «ىلاعت هللا نم برقلا ردقب ةبحملا ديزتف ؛ىلاعت هلل ةبحملا نأل

 رانلا لخدي ال» : ي لاق امك ؛ةرجشلا باحصأ لضف درو دقو

 .(27(ةرجشلا تحن عياب دحأ

 مهلضفب ىلاعت هللا هون دقو «ةروهشم ةعيبلا هذه ةصقو

 تع كلوي ذإ تيييؤُمْلا ِنَع هلا حضر دل :هلوق يف

 «هسفن ناسنإلا لتق ميرحت ظلغ :باب ءناميإلا : باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 : باب ‹زئانجلا : باتك يف يراخبلا ا هج رخأ ثيدحلاو ء(١1) مقر

 . ةفلتخم ظافلأو قرط نم «(۱۲۹۷) مقر «سفنلا لتاق يف ءاج ام

 تحت عياب نم لضف يف :باب «بقانملا :باتك يف يذمرتلا هجرخأ (۲)

 .(7850) مقر «ةرجشلا

4۲ 



 هللا اضر :نمؤملا هلصحي لضف مظعأو «ةيآلا [18 :حتفلا1* ورجل

 . ىلاعت

 ؛خلإ .2١ .مالسإلا ريغ ةلمب نيمي ىلع فلح نم» :هلوقو

 مل نإ وأ ءاذك نكي مل نإ ينارصن وه «يدوهي وه :لوقي نأك : يأ

 مدقي الو ءمرحم هللاب ذايعلاو  اذهف «كلذ وحنو ءاذك لعفي

 .ناميولا فيعض الإ هيلع

 نم جورخلل ببس اذه هلوق نأ :يأ ؛«لاق امك وهف» :هلوقو

 .اهب فلح يتلا ةلملا ىلإ ناميإلا

 دب ال هنأو «ديعولا صوصن يف اذه لثم ىلع مالكلا مدقت دقو

 ديعولا بتر اذإف «هعناوم ءافتناو هبابسأ دوجو نم ديعولا عوقو يف

 .هلوصحل اًبجوم ديعولا بابسأ نم اًببس هلعف ناك «ءيش لعف ىلع
 ببسلا ضراع نإو ءعقو «كلذ نم ةعناملا عناوملا تفتنا نإف

 هذهو .هفعضو عناملا ةوق بسحب ببسلا بجوم عفدنا «عنام

 . اًدج ةعفان ةدعاق

 أ «ءيشب هسفن لتق نمو» :هلوقو

 «فيس وأ «نيكسب اهلتق نإف «توملا لجعتسا هنأل ؛ اقافو ًءازج

 ‹ قهاش نم هسفن ىقلأ وأ «رجحب اهلتق نإو «هب بذع «[ة]ديدح وأ

 .كلذك بذع «كلذ وحنو «رئب يف وأ

 9 : يأ ؛«كلمي ال اميف ٌرذن لجر ىلع سيلو» :هلوقو

4۳ 



 يف برقتي نأ ناسنإلل سيلو «هللا نم برقتلاو رربتلا هب دصقي ٌدقع

 .هيلع دقعي الو «هريغ لام

 لتقلا نأل : يأ ؛«هلتقك نمؤملا ْنعل» : ىرخألا ةياورلا يف هلوقو

 نأو «ةيذألا ةهج نم هلتقب هنعل هبشف ءهل ةيذأ اضيأ هنعلو «نمؤملل ةيذأ

 ةاواسم هيبشتلا يف طرتشي ال هنإف «مثإلا يف اتوافت نإو «مرحم امهيلك

 ءاهضعب نم ةهباشملا تلصح اذإف «هوجولا لك نم هب هبشملل هبشملا

 .ةاواسملا ال «ةهباشملا هيبشتلا يف طرتشيف «ىفك

 رثكتسيل ؛ةبذاك ىوعد ىعدا نمو» :ىرخألا ةياورلا يف هلوقو

 هاوعدل ؛هدصق ضيقنب هل ءازج : يأ ؛ «ةلق الإ هللا هدزي مل ءاهب

 يف ماع اذهو ءاّمثإ مظعأ ناك «كلذ ىلع مسقأ نإو «هل سيل ام

 ءةبذاكلا يواعدلا نم كلذ ريغو «بسنلاو ملعلاو لاملا ىوعد

 فرشتسيل ؛ ةليبقل بستنا وأ «هملعي سيلو «ءيش ملع ىعدا نمف

 .ةلذو ةلق الإ هاوعدب ددزي مل .كلذك سيلو ءاهب

OO O 
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 روزت ابا

 و2

 هسفن فلكملا مازلإ هنأو ءهدح مدقت :(رذنلا باب) :هلوق

 ءديكأتلل امهيلك نأو «ناميألا نيبو هنيب قرفلا مدقتو «ىلاعت هلل ةدابع

 بجومو «ثنح نإ ةرافكلا امإو ءربلا امإ :نيميلا بجوم نكل

 . ءافولا متحت :رذنلا

 ؛هب ءافولا بجي يذلا وه تاعاطلا رذن نأ :ملعي نأ يغبنيو

 ملس وأ «يضيرم هللا ىفش نإ :هلوقك ؛ طرشب العم وأ ءاّرجنم ءاوس

 ءاضحم اقيلعت ناك اذإ اذه ءارهش موصأ نأ يلع هللف «تئافلا يلام

 ظفل هظفل ناك ولو «نيمي وهف «عنملا وأ ثحلا هب دصق اذإ امأو

 موصأ نأ يلع هللف «رادلا تلخد وأ «كتملك نإ :هلوقك ؛رذنلا

 .نيميلا ةرافكو مايصلا نيب ريخيف «هوحنو ءارهش

¥ ¥ * 
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 لوألا ثّيربحكا

 اولا َلوُسَر اي :ُتْلَق :َلاَق هل ٍباَّطَخلا ِنْبَرَمُع ْنَع- (05) و29
0-1 

 2 و 00

 - امْوَي :ةياور ىِفَو  َهَلْبَل فكتغأ نأ ةيلهاَجلا يف ُثْرَدن تنك ين
2 

2 

 . رتب فوَأف» : لاق «مارَحلا دجسملا یف

 تنك ينإ ! هللا لوسر اي : تلق» :رمع ثيدح يف هلوقو

 فاكتعالا :باب «فاكتعالا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 :باب «ناميألا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو ء(۱۹۲۷) مقر ءآليل

 ثيدحلا مدقت دقو )١5057(. مقر ءملسأ اذإ هيف لعفي امو «رفاكلا رذن

 .هدئاوف مامتتسال هعضوم يف رظنيلف «فاكتعالا : باب يف هجيرختو

 ٤١٤(« /0) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 )١١/ ٠١١(« يوونلل «ملسم حرش»و «(545 )٤/ يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١55(« /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١٠ /4) نقلملا نبال «ماكحألا

«(oo /¥)يراقلا ةدمع»و «(087 )١١/ رجح نبال «يرابلا حتف»و » 

 لين»و )٤/ ١١5(« يناعنصلل «مالسلا لبس»و )١١/ ١55(. ينيعلل

 . 0709 )٤/ يناكوشلل «راطوألا

١5 



 ‹فاكتعالا : باب يف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا مدقت .خلإ 2. . .ترذن

 . . فاكتعالا لضف :دئاوفلا نم هيف نأو

 بجي ال :لئاقلا ةفينح يبأل افالخ ؛رذنلاب ءافولا بوجو : هيفو

 ؛عرشلا لصأب اًبجاو هسنج ناك ام الإ ءروذنلا نم ءيشب ءافولا

 .©)اهوحنو ةالصلاو جحلاو موصلا رذنك

 ةعاط لك رذنب ءافولا بجي هنأ ؛روهمجلا لوق : حيحصلاو

 . عرشلا لصأب بجي ال فاكتعالا نأل ؛“اقلطم

 . رفكلا لاح يف هدقع لصأ ناك ولو «هب ءافولا بجي هنأ : هيفو

 لصأب [بطاخم] وه امك «عئارشلاب بطاخم رفاكلا نأ : هيفو

 نإو «ةرخآلا يف كلذ ىلع بذع «هرفك ىلع رمتسا نإو «ناميإلا

 .هلبق ام بجي مالسإلاف «ملسأ

 أزجأ ءرفكلا لاح يف هلعفف ءادقع دقع اذإ رفاكلا نأ : هيفو

 .هلعف هيلع بجو «هلعف لبق ملسأ نإو «هنع

 ىلعو «حيحصلا وه امك موص الب حصي فاكتعالا نأ : هيفو

 .اهدعب امو )5/ ٩۰(

 حرش» )١/ 77١(, «يناودلا هكاوفلا» .(508 /۲) «ليلجلا بهاوم» :عجار (۲)

 «عورفلا» «(575 )١/ «بلاطملا ىنسأ» ,.(45 /۲) «جاهنملا ىلع يلحملا

 .(۲۲۹ /۲) «ىهنلا يلوأ بلاطم» )/ ٤۷(.

14%۷ 



 ورا ل :pr هدوم

 . لضفأ امهنيب عمجلاف «لك

 فصنك ؛فرعلا ردقب هوحنو اًموي فاكتعالا حصي هنأ : هيفو

 . حصي الف ءاّدج ليلقلا نمزلا امأو «هوحنو موي

 . ةهاركلل يتآلا يهنلا نأ : هيفو

4۸ 



 ص 2 07 2 ا ےک 0 2 ھ هى

 نع «- اًمهنع هللا ىضر - رمع نب هللالبع نع 0"( ه5)

eہک هد کیے ی 5 "ري م هر 58 . نه دو 1  
 امنإ ءريخب ياي ال هنإ» :لاقو ءرذنلا نع ىهن هنأ :55 ّيبنلا
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 20( ليختبلا رمق
 5 ٍزيخبلا نم هب جرختسي

 دبعلا ءاقلإ :باب ءردقلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت » )١(

 : باب ءروذنلاو ناميألا :باتك يفو 5775(2) مقر ءردقلا ىلإ رذنلا

 : باب ءرذنلا :باتك يف ملسمو «(71716 .5115) مقر ءرذنلاب ءافولا

 .هل ظفللاو )١1779(« مقر ءائيش دري ال هنأو ءرذنلا نع يهنلا

 لامكإ»و ء(۳٥ )٤/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ؛(501/ /5) يبطرقلل «مهفملا»و ء(۳۸۷ /5) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو 9(2ا/ )١١/ يوونلل (ملسم حرشاو

 ء(١١۳ /9) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )5/ ٠١١(«

 نبال «يرابلا حتفاو ٠١١١۷(« /7) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 داشرإ»و ٠٠١١(. /۲۳) ينيعلل «يراقلا ةلمع»و )١١/ ٥۷١(« رجح

 ١١١(« /5) يناعنصلل «مالسلا لبس»و «©4 /9) ينالطسقلل «يراسلا

 .(178 /9) يناكوشلل «راطوألا لين»و

44 



 : يأ ؛«رذنلا نع ىهن ب يبنلا نأ» :رمع نبا ثيدح يف هلوق

 ركذ مث ءمكحلا اذه مدقت امك «هنع رمع هني مل هنأل ؛ةهارك يهن

 اذهلو «ريخ هيف سيل :يأ ؛«ريخب يتأي ال هنإ» :لاقف .كلذ ةمكح

 .هدقع هرك

 ةلفان لعف دارأ نمل بحتسي :لاقف «مهضعب كلذ يف الغ دقو

 اهيلع ًاروجأم ناك ءاهلعف اذإف ءرذنلاب هيلع بجت اهنأل ؛ كلذ رذني نأ

 يف جاحلا نبا لوقلا اذه ركذ دقو «هنم طلغ اذهو «تابجاولا رجأ

 املو «ةباحصلاو لوسرلا هيلإ انقبسل ءاريخ ناك ولو «'""«لخدملا»

 . دَ هللا لوسر هنع ىهن

 نم هب جرختسي امنإو» :لاقف .ةدومحم هيف ةلصخ ركذ مث

 الإ اًئيش جرخي ال ليخبلا نأل ؛هيف يتلا ةدئافلا هذه : يأ ؛ «ليخبلا

 دق هنأ :رذنلا راضم نمو «كلذ جرخي مل «رذنلا الولف «هيلع ارهق

 يف صالخإلا هسفن دّوعي نأ ناسنإلل يغبني هنإف ؛صالخإلاب لخي

 لخيف ءرذنلا لجأل اهلعف امبرف «ةعاط رذن اذإو «هلامعأ عيمج

 بئارغ نم اذهو ءبجاو هب ءافولاو «هوركم رذنلا لصأف

 اذهو ءدصاقملا ماكحأ اهل لئاسولا نأ ةدعاقلا نأل ؛ملعلا

 ؛ةمألاب ةمحر هدقع نع ىهن هنأل ؛بجاو هلعفو «ةهوركم ةليسو

 )١( «لخدملا» :عجار )۱/ 8" 894(.

۳۰۰ 



 بجوأو «ريخب يتأي ال هنألو «هنع زجعي دقو .هلعف رسيتي ال دق هنأل

 .دوهعلا ةلمج نم هنأل ؛ كلذ دعب هلعف

*# * 

۳۰۱ 



 يشت نأ ىتخأ ثَرّدن :َلاَق «هظ رماع ن ةبقع ْنَع )۳١۷(- و oo ر 0 ت 5
 ت

 ل ا ٣ ت ےس ر هو 4 ر م e 04 5( م 7 ۹
 فک رللا لوُسَر يتفتسأ نأ ينترمأف ءةيفاح مارحلا هللا تيب ىلإ

 . 2(ْتَكَتْلَو ¢ ةمتل» :َلاَقَف ةثيتفتس 5

(1) 

 ىلإ ىشمت نأ ىتخأ ترذن» :رماع نب ةبقع ثيدح يف : هلوق

 ءديصلا ءازجو راصحإلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت #
 :باتك يف ملسمو (IVY) مقر «ةبعكلا ىلإ يشملا رذن نم :باب

 .(1545) مقر «ةبعكلا ىلإ يشمي نأ رذن نم :باب ءروذنلا

 لامكإ»و ء(١٠ )٤/ يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(11۸ /5) يبطرقلل «مهفملا»و .(797 /0) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )١١/ ٠١١(« يوونلل «ملسم حرشاو

 ء(۸٠۳ /9) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )5/ ١08(«

 نبال «يرابلا حتف»و ٠٠٤١(. /7) راطعلا ننال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 داشرإ»و «(555 )٠١١/ ينيعلل «يراقلا ةدمعاو .(14 /1) رجح

 ١١7(« /5) يناعنصلل «مالسلا لبس»و .(۳۲۸ /۳) ينالطسقلل «يرانسلا

 ٠٤١(. /9) يناكوشلل «راطوألا لين»و

۲ 



 دبعتلا اهدصقو ««ةيفاح» ةرمع وأ جحل امإ : يأ ؛«مارحلا هللا تيب

 . كلذ يف بعتلا نم اهلاني امل ؛ يشملا يف

 ىلع تمدن اهنأك «خلإ «. . .اهل يتفتسأ نأ ينترمأف» : هلوقو

 . ةديدش ةقشم اهيلع قشي هنأل ؛اهرذن

 نيب اهريخ : يأ ؛«بكرتلو شمتل :لاقف «هتيتفتساف» :هلوقو

 يفو «ةدوصقم ةدابعب سيل اذه يف اهيشم نأل ؛بوكرلاو يشملا

 : يأ ؛«اثيش كتخأ باذعب هللا عنصي ام» : ثيدحلا اذه ظافلأ ضعب

 عضو دقو «دابعلا حلاصمل تاعاطلاب رمأ امنإو «كلذ بحي ال هللا نأ

 هللا عرشي مل يتلا قاشملا يف ةحلصم مهل سيلف «راصآلا مهنع

 .اهلعف

 :دئاوف ثيدحلا يفو

 ءيش الف «هلعف نإف ؛حابملا رذنب ءافولا مزلي ال هنأ :اهنم

 هب ءافولا متحتي يذلا نأل ؛نيمي ةرافك هيلعف «هلعفي مل نإو «هيلع

 | .ةعاطلا رذن وه

 هلل ةعاط ىلعو «حابم رمأ ىلع هرذن لمتشا اذإ هنأ :اهنمو

 هنأل ؛هيلع ةرافك الو «حابملا رمألا نود ةعاطلا لعفب رمأ «ىلاعت

 . يشملاو بوكرلا نيب اهريخو «جحلاب اهرمأ

 . هلوسرو هللا هعرش امب الإ دبعتي ال هنأ :اهنمو

۰۳ 



 الإ اهنم عرشي الف ؛رظحلا تادابعلا يف لصألا نأ :اهنمو

 اهنم مرحي الف ؛ةحابإلا تاداعلاب لصألا نأو ءهلوسرو هللا هعرش ام

 ا ¥ ¥
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 :َلاَق هنأ :- اًمُهْنَع هللا ىضَر - سابع نب هُلاِدْبَع نع - (26/)
2 5 4# 1 9 0 

 تيفو یم ىَلَع ناك ردن يف هلك هللا لوسر ةدابع نب دعس ىتفتسا

 وع

 .«اهنع هضقاف» : ل هللا لوسَر َلاَقف «هيضقت نأ لبق

 بحتسي ام :باب ءاياصولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 )511١(« مقر «تيملا نع رذنلا ءاضقو «هنع اوقدصتي نأ ةأجف ىفوتي نمل

 مقر «رذنلا ءاضقب رمألا :باب ءرذنلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو

(۱۳۸). 

 (راكذتسالا»و 25١« /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ۳۸٤(« /0) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ١١۳(« /6) ربلا دبع نبال

 ,(85 )١١/ يوونلل «ملسم حرشا»و 1١5(. /5) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلاو )٤/ ١59(« قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و 2037770 /4) نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و .(۳۸۹ /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و )5/ ٠١٤١(«

 لبس»و 4٠7(« /9) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و 2205 )١5/ ينيعلل

 ٠٠١(. /9) يناكوشلل «راطوألا لين»و ١١١(« /5) يناعنصلل «مالسلا

 انو ن



 ةدابع نب دعس ىتفتسا» : سابع نبا ثيدح يف هلوقو

 . خلإ 2. . .همأ ىلع ناك رذن يف ايب هللا لوسر

 : ةديدع دئاوف هيف

 «هلبق تام نإف ءهلعفب الإ أربي الو «هؤاضق بجي رذنلا نأ :اهنم

 ا ورک هيو قف نضر او

 .- مدقت امك  عرشلا لصأب بجاولا ءاضق يف فلتخاو

 هلل يتلا هنويد ءاضق هرب نم نأ كش الف ءادلو فلخ نإو

 برقأو ىلوأ وهف «ةرجأ الب هنع ثراولا ىضق نإو «دابعلل يتلاو

 . صالخإلا ىلإ

۱۳۰۹ 



 اهلا وسر اي : تلق : لاق هن كلام نب بُعك ْنَع (۳۹۹) طا 7 0 و

mSاقف ءولوسَر ىو  
 )ىل *“ يخ وهف كلام َضْعَب َضْعَب كْيلَع كسْنأ» : هلي هللا لوس
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 هيبحاصو كلام نب بعك ةصق : خلإ 2. . .علخنأ نأ يتبوت نم

 قدصت اذإ :باب ءاياصولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 5105(2) مقر «زئاج وهف «هباود وأ هقيقر ّضعب وأ هلام ّضعب فقوأ وأ

 نب بعك ةبوت ثيدح :باب «ةبوتلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو
 . (71/59) مقر «هيبحاصو كلام

 ۲۷٤(« /8) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشا»و .(45 )١1/ يوونلل «ملسم حرشاو

 ء(۳۳۳ /9) نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )5/ ١1١(«

 نبال «يرابلا حتف»و ٠٠٤١(« /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 داشرإ»و .(595 /⁄۸) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ۱۲١(« /⁄۸) رجح

 ٠٠١(. /9) يناكوشلل «راطوألا لين»و 5٠07(« /79) ينالطسقلل «يرانسلا

 نرد



 ءاوفلختو «كوبت ىلإ ةي هللا لوسر جرخ امل هنأ كلذو ؛ةروهشم

 ؛اوجرخي مل «تقولا مهيلع لاط املف «مهوقحلي نأ لوألاب مهّدصقو

 رمأ «هباحصأو ءاي هللا لوسر عجر املف «ىلاعت هللا هديري رمأل

 اهأرقو كك هللا لوسر مهاعدف «مهتبوت ىلاعت هللا لزنأ ىتح «مهرجهب

 نإ !هللا لوسر اي» :لاقف «كلام نب بعك مهرهشأ ناكو «مهيلع

 :يأ ؛«هلوسر ىلإو هللا ىلإ ةقدص يلام نم علخنأ نأ يتبوت نم

 كيلع كسمأ» : اي هللا لوسر لاقف «جورخلا نع هاهلأ يذلا هنأل

 . «كل ريخ وهف «كلام ضعب

 كسمي لب ءهلك كلذ همزلي مل «هلامب ةقدصلا رذن نم نأ : هيف

 ؟هنم كسمي ام ردق ام : فلتخاو

 . 2ثلثلا كسمي هنأ : بهذملا نم روهشملا

 ؛هنومي نم ةيافكب موقيو هيفكي ام هنم كسمي هنأ : حيحصلاو

 رذن ول ام لثم وهف ءاعرش ىنثتسملاك هنومي نم ةجاحو هتجاح نأل

 . قيرشتلا مايأو نيديعلا اموي هرذن يف لخدي ال هنإف ؛ ةنس مايص

 مهيلع هقفنت كلهأل يقبت ام نأ : يأ ؛«كل ريخ وهف» :هلوقو

 قيدصلا ةصق نم درو ام اذه يفاني الو «كلام عيمجب كتقدص نم ريخ

 «عانقلا فاشك» .(۰ /9) «عدبملا» )۷1 )6٠/ «ينغملا» :عجار )غ0(

.(YVA/%» 

۳۰۸ 



 «لام يدنع ناكو :رمع لاق ءةقدصلا ىلع ةي هللا لوسر ثح امل

 لاقف «يلام فصنب تيتأف :لاق ءركب ابأ مويلا نقبسأل :تلقف

 مث هللا لوسر ايرطشلا :تلق ««؟كلهأل تيقبأ ام» للي هللا لوسر

 ء«؟كلهأل تيقبأ ام» : لكك هللا لوسر لاقف «هلك هلامب ركب وبأ ءاج

 ارجات الجر ناك ف قيدصلا نإف ؛هلوسرو هللا مهل تيقبأ : لاق

 عيمجب قدصت اذإف ءنومي نم ةيافكو هتيافكب موقي هبسكو ءابسكتم

 . هتقفنب كلذ لخي مل «هلام
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 . «ءاضقلا باب» : هلوق

 .هماكحإو ءيشلا نم غارفلا : ةغل ءاضقلا

 «هيلإ عفورت اذإ هب مزليو يعرشلا مكحلا نيبي نم وه : يضاقلاو

 . يتفملا نم معأ يضاقلاف

 ةهج لك يف بصني نأ همزلي مامإلا ةهج نمف «همكح امأو

 . كلذ دجو اذإ ةجاحلا ردقب اًيضاق

 اذإ ةباجإلا هيلع بجيف ءءاضقلل مامإلا هبلط نم ةهج نم امأو

 .هنم مهأ وه امع هلغشي ملو «ةردق هب ناكو «هريغ دجوي مل

 دحاو لتخا نإو «هيلع نيعت «ةثالثلا طورشلا هذه تمت اذإف

 . ةباجإلا هيلع بجي مل ءاهنم

 :وه «هتفرعم نم يضاقلل دب ال لب .ءاضقلا ىلع نيعي اممو

 يتلا لئاسملا ةفرعمو «سانلا لاوحأ ةفرعمو «يعرشلا مكحلا ةفرعم

 . كلذ وحنو «هيلإ عفرت يتلا اهنأل ؛دحاجتو راكنإ اهيف
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 لوألا تيا
 ر

 لاق :ْثَلاَق « اَهْنَع هللا يضر  َةَشْياَع نع - (30)

 وهف رمأ يف نم وس . ر وهف نم سيل ام اَذَه ًانرْمَأ ىف ٌثَدْحَأ ْنَم» : لك شا ُلوُسَر

 . در وهف ا رم هيلع َسْيَل الَمَع لمع ْنَمَو» : ظفل يِفَو

 )١( * اوحلطصا اذإ :باب «حلصلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت '

 :باتك يف ملسمو ‹«()00۰) مقر «دودرم حلصلاف «روج حلص ىلع

 مقر ءرومألا تاثدحم درو «ةلطابلا ماكحألا ضقن :باب «ةيضقألا )١9714(.

 تاثدحم درو «ةلطابلا ماكحألا ضقن :باب «ةيضقألا : باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 . مزجلا ةغيصب اقلعم «هحيحص) يف يراخبلا هركذ دقو ء(۸١۱۷) مقر ءرومألا

 ٥۷١(« /0) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 حرشالو Ké /١؟) يوونلل «ملسم حرشاو ۷1 /5) يبطرقلل «مهفملا»و

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(١١٠ )٤/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع

 ء(١١١٠ /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(4 )٠١/ نقلملا

 رجح نبال «يرابلا حتف»و 2.0777 :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

 «يراسلا داشرإ»و ء(١٤۲۷ )١17/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )4/ ١١(«

 . (59 /9) يناكوشلل «راطوألا لين»و (۱ / 5) ينالطسقلل

۳1۲ 



 سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم» : ةشئاع ثيدح يف هلوقو

 :رخآلا ظفللا هلثمو «يمالسإلا نيدلا ىلإ ةراشإلا «در وهف «هنم

 .(در وهف ءانرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم»

 . ملعلا عبر ىلع لمتشم ثيدحلا اذه : ءاملعلا ضعب لاق

 نيدلا نأل ؛ملعلا فصن ىلع لمتشم هنإ : مهضعب لاقو

 :رمع ثيدح هيلع لمتشا دق : رهاظلاف ؛نطابو «رهاظ :نامسق

 نيدلا ىلع المتشا دق ناثيدحلا ناذهف ««تاينلاب لامعألا امنإ»

 ؛اًبارص اًصلاخ ناك اذإ الإ لبقي ال لمعلا نأل ؛اتطابو اًرهاظ

 هيف اًعباتم : يأ :اًياوص «ىلاعت هللا هجو هب ادوصقم : يأ :اًصلاخ

 . ج هلوسر رمأو هرمأ

 مكح نأ نيبت ول هنأ :بابلا اذهل ثيدحلا اذه ةبسانم هجوو

 ىلع بترتي ءاضقلا نأو «دري هنإف «لوسرلا رمأل فلاخم يضاقلا

 ةاضقلا ثدحأ ام ىلإ تفتلُي الو ءاهنع جرخي ال «عرشلا ماكحأ

 .هذعب

¥ ¥ ¥ 
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Eدنه تلخد :تلاق «- اهنع هللا ضر  ةشئاع ْنَع - (۳۹۱) و ا 0 ر و ت  
 E E ENE ا ل ور و ەە و °

 يفكَيَو ينيفكي اَم ةقفنلا نم ينيطُعُي ال «حيجش لجر نايفُس اَبأ نإ رر اا 24 نإ > 2 ما وع
 وار اا د وم دف 1 ب قد ىلا د 0 ا
 ْنِم كلذ يف ىلع لّهف «هملع ٍرْيغب هلام ْنِم تذخأ ام الإ «َيِنَب
 ا ٠ هم هس هم 2 .٠ هلام ف وو و 4
 ِكيفكي ام فوُرعملاب هلام نم يِذخ» : كي وللا لوسر لاقف ؟حانج

2 

 ىرجأ نم :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت #* )١(
 ملسمو ءرخأ عضاومو )۲٠۹۷(« مقر «مهنيب نوفراعتي ام ىلع راصمألا رمأ

 .هل ظفللاو )١115(« مقر ءدنه ةيضق :باب «ةيضقألا :باتك يف

 ٥٦٤(« /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 حرشالو «(۷ /۱۲) يوونلل (ملسم حرشاو »)10۹ / 5) يبطرقلل «مهفملا»و

 «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )٤/ ١75(« قيقد نبال «ماكحألا ةدمع

 ١50( ١ 5 ⁄۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )٠١/ ١١(« نقلملا نبال

 )١5/ ١۷(« يننيعلل «يراقلا ةدمع»و «(508 /4) رجح نبال «يرابلا حتف»و

 . ١17١( /۷) يناكوشلل «راطوألا لين»و 5١8(« /۳) يناعنصلل «مالسلا لبس»و

"1 



 يبأ ةأرما ةبتع تنب دنه تلخد» :ةشئاع ثيدح يف هلوق

 نايفس ابأ نإ !هللا لوسر اي :تلاقف لكك هللا لوسر ىلع نايفس

 ةقفنلا نم ينيطعي ال» :اهلوقب كلذ ترسف مث .«حيحش لجر

 نم تذخأ ام الإ» كلذ يف رصقي : يأ ؛«ّينب يفكيو ينيفكي ام

 لاقف» «مثإ : يأ ؛«؟حانج نم كلذ يف يلع لهف «هملع ريغب هلام

 . «كينب يفكيو كيفكي ام فورعملاب هلام نم يذخ : ب هللا لوسر

 ةلالد الو «بئاغلا ىلع ءاضقلا زاوج هيف : ءاملعلا ضعب لاق

 ناك ولو ءاهل ىوتف وه امنإو «ءاضقب سيل اذه نأل ؛اذه ىلع هيف
 .اهلوق درجمب اهل مكحي مل «ءاضق

 :دئاوف ثيدحلا يفو

 ؛ةجاحلل هركي امب ناسنإلا ركذ ةبيغلا نم سيل هنأ :اهنم

 .- مدقت امك  امهوحنو «ءاتفتساو «ةموصخك

 عجري امنإو «ةردقم ريغ براقألاو ةجوزلا ةقفن نأ :اهنمو

 . فرعلا ىلإ كلذ يف

 «قح هل ناسنإ دنع ناك نم نأ يهو ؛رفظلا ةلأسم :اهنمو

 ؟ال مأ كلذ هل لهف «هملع ريغب هنم هذخأ ىلع نكمتف «هعنمف

 ذخأ هنأل ؛اقلطم زوجت : ليقف «كلذ يف ءاملعلا فلتخا دقو

 .رجي مل «داز نإف «هقح ةلباقم

 ؛اًرهاظ هقح ببس ناك نم نأ :وهو ؛ليصفتلا : حيحصلاو

110 



 نم نإف «هيلع وه نم هعنمف «فيضلا ىرقو براقألاو ةجوزلا ةقفنك
 ناك نإو «هملع ريغ نم هقح ردقب هلام نم ذخأي نأ زوجي كلذ هل

 ريغب اًئيش هنم ذخأي نأ هل زجي مل ءاهوحنو ةعيدوك ؛رهاظ ريغ هببس
 اذه حتف ولو ««كناخ نم نخت الو» :- مالسلا هيلع  هلوقل ؛هملع

 . ريثك ءيش داسفلا نم كلذ يف لصحل «قح هل نم لكل بابلا

¥ # * 
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 ثلاَثلا تيدا
 هه

 2 e 2 1 هه 2 0 هم

 لكي للا لوسَر نأ :- اًهنَع هللا يضر - ةَمَلَس ّمأ ْنَع - )۳1۲(

 انآ اَمّنِإ الآ» َلاَتَف بهل جرف ورجح بابپ مْصَح لج حوس

 9 2 E E و 0032 2 تفي
 “ی ب نِي غلبأ نوكَي نأ مكضعت لعلف < ‹ رسي

 امنإف ءمِلْسُم قحبه يضف ْنَمف هل يضقأف ٌقِداَص هنأ ُبِسْحَأَ
- 

 و

 . 2«اهز ْذَي وأ ءاهلمخیلت ءراتلا ْن نم ةَعطق 5 يه

 نم مثإ :باب «ملاظملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت * )١(

 يف ملسمو «رخأ عضاومو .(757551) مقر «هملعي وهو لطاب يف مصاخ

 ((109/17) مقر «ةجحلاب نحللاو «رهاظلاب مكحلا : باب «ةيضقألا : باتك

 .هل ظفللاو

 (راكذتسالا»و ”١7(« /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 «(87 /5) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و 4١(« /۷) ربلا دبع نبال

 or\)» /5) يبطرقلل (مهفملا»و ٥٦۰(« /0) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشا»و «(5 )١7/ يوونلل «ملسم حرش»و

 ء(۲۲ )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )5/ ١57(«

 نبال «يرابلا حتف»و ١50/8(« /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 = «يراسلا داشرإ»و ء«(0 /۱۳) ينيعلل «يراقلا ةلمع»و )751١/15(« رجح

11۷ 



 ةبلج عمس لي هللا لوسر نأ» :ةملس مأ ثيدح يف هلوقو

 . مهتجضو مهتاوصأ : يأ ؛خلإ 2. . .مصخ

 مصاختلا نوديري مهنأ هملعل : يأ ؛«مهيلإ جرخف» :هلوقو

 «مكاحلا لاح مهل اتيبمو «ةلطابلا يواعدلا نم مهل اًرذحم لاقف «هيلإ

 .بيغلا ملعي ال هنأ 0 ؛ «مكلثم

 غلبأ نوكي نأ مكضعب لعلف ‹مصخلا ينيتأي امنإو» :هلوقو

 ةفص يف نإف «ةمصاخملاو جاجتحالا نسحي هنأ : يأ ؛«ضعب نم

 قمنو فرخز لطاب نم مكو «قحلا رهظي هلاوحأ فالتخاو مالكلا

 نم يفخ قح نم مكو !قح هنأ نظ ىتح ةغيلبلا ظافلألاو تارابعلاب

 هلطابل ةيومت لوقلا فرخُز يف

 ريبعت ءوس هيرتعيدق قحلاو

 هحدمت لحنلا جاجم اذه لوقت

 سات لا ءا لقا ناو

 امهدح تزواج امو اًمذو احين

 رولا ءال عرب نالا دم

 . )٥/ ۳۷١( يناكوشلل «راطوألا لين»و )٠١/ ۲٤۸(« ينالطسقلل =

 .(۲۲۹۹ :ص) «يمورلا نبا ناويد» :رظنا )١(

۳1۸ 



 قحُملاو «جاجتحالا نسح نوكي لطبملا لعل : ثيدحلا ىنعمو

 :لاق اذهلو ءرهاظلل اًعبت كلذل يضقأف «جاجتحالا نسحي ال

 . هل يضقأف «قداص هنأ تج اف

 ءاًمارح لحي ال مكاحلا مكح نأ نيبو «لاحلا هذه نم رذح مث

 تيضق نمف» :لاقف «هل مكاحلا ءاضقب هريغ لام لكأ هل حابي الو

 «كلذ هل لحي ال :يأ ؛«رانلا نم ةعطق يه امنإف «ملسم قحب هل

 ءديدهتلل وه امنإو «رييختلل اذه سيل ««اهرذي وأ ءاهلمحيلف»

 :هلوقكو «ةيآلا ٠[ :تلصف]16 مش ام ْاَُلَمَعأ# :ىلاعت هلوقكو

 . [۲۹ :فهكلا]# فَ ءس نمو نمف هس نمف

 سانلا لاومأ لكأ ىلإ لصوت نم ىلع ديدهتلا :اذه يفف

 الو # :ىلاعت هلوق يف كلذ نع يهنلا درو امك ؛ ةبذاكلا يواعدلاب

 نامي أوُنُكأَتل ماڪ ا َلِإ اهب اڌو لباب ني لوم اوات
 نوكي ال ماكحلا مكح نأ : يأ ؛ةيآلا [۱۸۸ :ةرقبلا]€ سال لوما

 . كلذ ةحابإل اًببس

 ءهللا هملع ام الإ بيغلا نم ملعي ال رشب لكي هللا لوسر نأ : هيفو

 . بذكي ال لوسرو «دبعي ال رشب هنإف ؛هتلزنم قوف عفري نأ زوجي الو

۳۱٩۹ 



oت 50 رض سا 0 0 5 6 7  

 « يبأ بتك : لاق «ةركب يبأ ِنْب نَمحَرلا دبع نع - (۲)

 نأ :ناتسجسب سب ضا و «ةَرْكَب يِبَأ نب هشادبع هنيا ىلإ هَل ثْبَتكَو
 س ا 2 8 ن 0 ر ب ی

 اک هللا لوُسَر ْتْعِمَس ىنإف ؛نابضغ تنأَو نين نيب مكحت ال

 2 ه < مه د 7 - و

 ."0«نابضغ َوْهَو نينا َنَْبَدَحأ مكب ال» : لوقت

 « يبأ بتكا : ةركب يبأ نب نمحرلا دبع ثيدح يف هلوقو

 نب عيفن :ةركب يبأ مساو .«ةركب يبأ نب هللادبع هنبا ىلإ هل تبتكو

 «ةركبب فئاطلا نم لزن هنأ :ةينكلا هذهب هتينكت ببسو «ثراحلا

 . كلذ ملسأو ‹« قتعف «اقيقر ناكو

 .ناسارخ دعاوق نم «ناتسحسب ضاق وهو» :هلوقو

 . خلإ «. . .نابضغ تنأو نينثا نيب مكحت ال» : هلوقو

 «هركف اهيف شوشتي ىتلا ةلاحلا هذه ىف ءاضقلا نع ىهنلا : هيف

 ءاضق ةهارك :باب «ةيضقألا :باتك يف ملسم هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 .(19/17) مقر «نابضغ وهو يضاقلا

 رض



 . نيمصخلا مالك رضحتسي الو «قحلا يف ركفي الو

 غو مه نم ؛يضاقلا ركف لغشي ام لك :بضغلا لثمو

 اتَقو هل لعجي نأ اوبحتسا اذهلو «دربو ءرحو «شطعو «عوجو

 نع تقولا كلذ يف ىلختيل ؛موصخلا نيب لصفلل هيف سلجي اًنيعم
 . كلذ ىلع هسفن نطويو «لغاوشلا عيمج

 يذلا تقولا اوملع اذإ مهنأل ؛موصخلل ةحلصم هيفف اأو

 .هسولج تقو يف هوتأو «كلذب اوحارتسا «مهل هيف سلجي

 ةعجارم هيلع بجو «نابضغ وهو ىضقو «مكاحلا فلاخ نإف

 . هضقن بجو ءأطخأ دق ناك نإف ؛هبضغ لاوز دعب همكح

 ةداع هذه تناكو «ةمألل حصنلا ةيعورشم :ثيدحلا يفو

 «مهنم صاوخلاو ةمئألا اصوصخ ؛ مهدعب نمف ةباحصلا نم فلسلا

 نمل :انلق ««ةحيصنلا نيدلا» :- مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك

 ؛"”(مهتماعو «نيملسملا ةمئألو «هلوسرلو «هلل» :لاق ؟هللا لوسر اي

 حصنلا دكأتيف ءاتباو اًمامإ [ناك] هنأل ؛ةلاحلا هذه يف اًصوصخ

 نيضقي ال» :ىرخألا ةياورلا يف هلوقو .هتجاحو هتبارقل هل

 . ضاق : يأ ؛خلإ .٠ . .مكح

 ملسمو «ةحيصنلا نيدلا :باب «ناميإلا :باتك يف اقيلعت يراخبلا هجرخأ )١(

 .(05) مقر ثيدح «ةحيصنلا نيدلا نأ نايب : باب «ناميإلا : باتك يف

۲۱ 



 الأ هلك هللا ل دور لق ل ىلا حم 055

 هلارشإلا» :َلاَق !هللا َلوُسَر ای یل :اًنلق ءاَنالَت ؟ رئبكلا رب منی

 ُلْوَكَو الآ» :َلاَقَق ءَسَلَجَف ام َناَكَو ,«نْيَدِلاَولا ٌقوَقُعَو شاب
 . ۰ےس ل :اَنلُق ىَتَح ءاَهدَكُي لاَ ام ««روُزلا اشو ءرورلا

 . خلإ «. . . رئابكلا ربكأب مكئبنأ الأ» :ةركب يبأ ثيدح يف هلوق

 ليق ام : باب «تاداهشلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 «ناميإلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )55١١(, مقر «روزلا ةداهش يف

 .(۸۷) مقر ءاهربكأو رئابكلا نايب : باب

 ؛(59١ )١١/ يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبطرقلل «مهفملا»و )١/ ٠١(. ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و 8١(« /7) يوونلل «ملسم حرشا»و «(۸۲ )١/

 ء(۷ )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ۱۷١(. /5) قيقد

 رجح نبال «يرابلا حتف»و ٠١١۷(«. /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 يناعنصلل «مالسلا لبس»و )٠۳/ ۲٠۷(« ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «.(7517 /0)

 7١١(. /9) يناكوشلل «راطوألا لین»و .(2376/5)

۲۲ 



 همامتهاو «هتمأل يي هحصن نايب ىلع ثيدحلا اذه لمتشا دق

 دهشنف « مهعفني ام ىلإ مهداشرإو «مهرضي اًمع مهريذحتو «مهرمأب
 غلب هنأ هللاب دهشنو «هلوسرو هدبع اًدمحم نأو «هللا الإ هلإ ال نأ

 .اًريخ هتمأ نع هازجو لك ف «هتمأل حصنو « غيلبت متأ هبر ةلاسر

 اًريذحت اهنع رذحف .ءايشألا هذه نع يهنلاب يب ىنتعا دقو

 ءمظعأ رمألا ناك املكف «يهاونلاو رماوألا يف هتداع هذهو ءاغيلب

 : ةريثك تاديكأتب اذه دكأف «غلبأ هب مامتهالاو هديكأت ناك

 ؛ مهمهفتسا ىتح هب مهردابي ملف ؛«مكتبنأ الأ» : هلوق :اهنم

 . مهربخي نأ هنم اوبلطيو «هب اومتهيل

 . رئابكلا نم اذه نأ مهربخأ هنأ : اهنمو

 .رئابكلا ربكأ اهنأ مهربخأ هنأ :اهنمو

 ««هللا لوسر اي ىلب» :اولاقف ءاّثالث كلذ ررك هنأ :اهنمو

 «ملعلا ىلإ نيرقتفم مهسفنأ نوري مهنأل ؛كو مهتداع هذه تناكو

 . اذج هيلإ نيجاتحم

 لاخلا ةد هفت یارب ومف ؛ملعلا بلاطل يغبني اذكهو

 نم ايلعلا ةورذلا يف ةباحصلا ناك امل اذهلو ءاّملع كردأو صرح

 هنم مهتفي ملو «مهدعب نم ىلإ عرشلا عيمج اولقن «ةلاحلا هذه

 اوناك مهنأ : كيو ملعلا ىلع مهصرح نم اوناكو «ةدحاو ةلأسم

۳۲۴۳ 



 مهلاؤسو «بارعألا نايتإب نوحرفيو ؛ِلك هللا لوسر نوباهي

 . هيلإ نوجاتحي ام

 ىلع رئابكلا ربكأو «ملظلا مظعأ اذه «هللاب كارشإلا» : هلوقو

 . قالطإلا

 .ىلاعت هللا ريغل ةدابعلا عاونأ نم عون فرص وه : كرشلاو

 لامعألاو لاوقألا نم هللا هبحي ام لكل عماج مسا :ةدابعلاو

 ؛هريغ هعم هيف كرشأ ًالمع ىلاعت هللا لبقي الف «ةنطابلاو ةرهاظلا

 هيف كرشأ ًالمع لمع نمف «كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ ىلاعت هنأل

 فرصو «كرشأ نم لاح اذه ناك اذإف ءهكرشو هكرت «هريغ هعم

 فرصو «هتيبوبر دحج نمب فيكف « هللا ريغل ةدابعلا عاونأ نم اعون
 نولوقي ام نع سدقتو هللا ىلاعت - هريغل عوضخلاو لذلا يف هتاقوأ

 . هللا قح دحج عونلا اذهف ؟- اًريبك اًولع

 قوقعو» :هلوقب هركذ دقو «نيدلاولا ملظ : يناثلا عونلا

 ءلاعفألاو لاوقألا نم هناهركي ام لك هتحت لخديو ««نيدلاولا

 ؛هللا ةيصعم ريغ «نابحي ام عيمجب مايقلاو ءامهرب ناسنإلا مزليف

 يف بجاو امهربو «قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط الف

 قوقعلا يف ةبترم ىندأ نع هللا ىهن دقو ءامهتوم دعبو ءامهتايح
 يهن اذإف «[؟8 :ءارسإلا]# اَمُهرهتل الو يآ اه لقت الق# :هلوق يف اس و حرعد ع ل مس راس مر

 نضل



 . !؟هنم مظعأ وه امب فيكف «فيفأتلا نع

 «كلذب مامتهالاو ديكأتلا نم اذه :«سلجف اًنكتم ناكو» : هلوقو

 .ةلَع هحصن ةدشو

 .ناتهبلاو بذكلا : يأ ؛«روزلا لوقو الأ» : هلوقو

 «ةبذاكلا ةداهشلا : يأ ؛ «روزلا ةداهشو ءروزلا لوقو الأ» : هلوقو

 .ركنملا روضحو

 ؛«اذكب دهش»و ء«اذك دهش» :هلوق نيب قرفلا ملعي نأ يغبنيو

 :ىلاعت هلوق لوألا نمو ةداهشلا يناثلاو ءهروضحلا ىنعمب لوألاف

 «هنورضحي ال مهنأ : يأ ؛[۷۲ :ناقرفلا]# روزل وده شيال لاو

 . هب نودهشي الو

 ررك : يآ ؛«تكس هتيل :انلق ىتح اهرركي لاز امف» :هلوقو

 .هنع ريذحتلاو «هب مامتهالا ةدش نم كلذ
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 لل ىلا نأ :- اَمُهْنَع هللا يضر - سابع نْبا نع - ("55)

 مهلا: 1 ٍلاَجر ءامد رمان ىَعَدال ْمَهاَوْعَدِ ثساّتلا ىَطْعُي ْوَل» : لاق

 . ٠یع ىعَّدُملا ىَلَع ُنيِمَبلا ِنِكَلَو

 يهاوعدب سانلا ىطعي ول» :سابع نبا ثيدح يف هلوقو

 . هيلع ىعّدملا ىلع نيميلا نكلو «مهلاومأو لاجر ءامد سان ىعدال

 فلتخا اذإ :باب «نهرلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ىعدملا ىلع نيميلاو «يعدملا ىلع ةنيبلاف «هوحنو نهترملاو نهارلا
 : باب «ةيضقألا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )۲۳٤۹(« مقر «هيلع

 .هل ظفللاو )۱۷۱١(« مقر «هيلع ىعدملا ىلع نيميلا

 ۸٦(« /5) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *
 )٥/ ۱٤۷١(« يبطرقلل «مهفملا»و o00)» /5) ضايع يضاقلل (ملعملا لامكإ»و

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو «(۲ /۱۲) يوونلل «ملسم حرشاو

 «(57 )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )/ ١75(«

 نبال «يرابلا حتف»و ٠١۷۸(« /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 «مالسلا لبس»و «(1/5 )١17/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ۲۸٠(« /5) رجح

 5١9(. /9) يناكوشلل «راطوألا لين»و ١77(« /5) يناعنصلل

۳۲۰ 



 ءءاضقلا دعاوق نم ةميظع ةدعاقو «ريبك لصأ ثيدحلا اذه

 قفاوم وهو «ةلمجلا يف هب لمعلاو «هتحص ىلع ةمألا تقفتا دقو

 ءاهيلع قدصو «تلبق ىوعد ىعدا نم لك نأ ولف ؛اًضيأ لقعلل

 . ءامدلاو لاومألا ةحابتسا نم ؛ عراشلا ركذ امك داسفلا نم لصحل

 نيميلا نكلو» :لاقف «هب لمعي يذلا عماجلا مكحلا [ركذ] مث

 ىلع ةنيبلا نكلو» :تاياورلا ضعب يفو ««هيلع ىعدملا ىلع

 هيلع ءيشب يعدملا نأ : يأ ؛“«ركنآ نم ىلع نيميلاو «يعدملا

 فلح ءالإو «هل مكح ءاهب ءاج نإف كلذ ىلع ةنيبلاب نايتإلا

 . ؟ىربو ؛هيلع ىعدملا

 . هيلع ىعدملا نم يعدملا ملعُي نأ يغبنيو

 كرت «تكس اذإ نم : يعدملاف

 .كرتي مل تكس اذإ نم : هيلع ىعدملاو

 ةريثك ءايشأب لصحيو «قحلا نيبي ام لكل عماج مسا : ةنيبلاو
 .هقفلا بتك يف طوسبم وه امك

 :باب «تانيبلاو ىوعدلا :باتك يف «ىربكلا ننسلا» يف ينطقرادلا هجرخأ )١(

 نبا نع (505؟ )١٠١/ هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو «يعدملا ىلع ةنيبلا

 «هيلع ىعدملا ىلع نيميلا» :ظفلب «نيحيحصلا» يف وهو «4هط سابع

 ورتي يذلا ل : باب «نآرقلا ريسفت :باتك يف يراخبلا هجرخأ «طقف
 ملسمو )٤٥٥۲(« مقر ثيدح ۷ : نارمع لآ]# ال اََمَك َمِمْيَأَو هلأ دعب

 )1791١(. مقر ثيدح «هيلع ىعدملا ىلع نيميلا : باب «ةيضقألا : باتك يف

 نضفي



 . تانيبلا عاونأ رثكأ يه لب «ةداهشلا : تانيبلا نمف

 .ةماسقلا يف مدقت امك ؛ثوللا :اهنمو

 لكلف ؛تيبلا عاتم ناجوزلا ىعادت ول امك ؛لاحلا ةنيرق :اهنمو '

 ةنيرقف ؛ةراجنو ةدادح ةلآ راجنو دادح ىعادت ول امك «هب قيلي ام

 . هتعنصل حلصي امو «هب قيلي ام لكل نأ لاحلا

 .ةطقللا يف امك ؛ فصولا :اهنمو

 بحاص اهِعَّدي مل نيع لك يف ةدعاق هذهو :بجر نبا لاق

 اهيلع علطي ال يتلا ةيفخلا اهفاصوأب : يأ  اهفصوف ءاج نمف «ديلا
 . هل يهف «- سانلا بلاغ

 هديب يه نمل يهف ءاثيع نانثا ىعادت اذإف ؛ديلا :اهنمو

 .ديلا نم ىوقأ ةنيبب رخآلا تأي مل ام فلحلا همزليو
 . «ركنأ نم ىلع نيميلاو» : هلوقو

 يعّذا نمف «نييمدآلل يتلا ىواعدلا يف فلحلا مزلي هنأ : هيف

 .أربيو «فلحلا همزل «ىوعد هيلع

 ىعدا نمف ؛- نيلوقلا نم حيحصلا ىلع  ةداهشلا : كلذ نمو
 هيلع ىعدملا ركنأف «رخآلا ىلع قحب ةداهش هل هدنع نأ ناسنإ ىلع

 هتوف ام مرغ «ركنأ نإو « ءئىرب «فلح نإف «فلحي نأ همزل «ةداهشلا

 .نييمدالا قوقح رئاسك اهبحاصل قح اهنأل ؛هل هتداهش مدعب هيلع

 .(۲۲۷ ,.7755:ص) «دعاوقلا» : عجار )۱(

۴۸ 
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 . مرحي امو اهنم لحي ام نايب : يأ ؛«ةمعطألا باتك» : هلوق

 .ةبرشألا ماكحأ اذه يف ركذي كلذكو

 هللا همرح ام الإ اهنم مرحي الف «لحلا :ةمعطألا يف لصألاو

 ىلا رح #9 :ىلاغت هلزق لبلدي: وفعف هغ تكس ام امأو ل وشو

 يتلا ةيآلا نم كلذ ريغ ىلإ [؟4 :ةرقبلا]€ ِضِرَأْلا ىف اّ مكل قلع

 تدجول «ءايشألا عيمج تربتعا ولو ءاهيف هدابع ىلع هللا نتما

 يتلا ةيذغألاب كلذ ربتعاو ءاهيلع ءىراط ثبخلا نأو ءارهاط اهلصأ

 . كلذ وحنو «بيطلا ىلإ ثبخلا نم بلقنت
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 : لاق «- اَمُهْنَع هللا يضر - a نم اك
 موري ر

 :_ هذآ ىلإ هيعبصإي ْناَمْعْلا ىَوْهَأَو - لوق د هل هللا لوسر تعمّس

 َنُهُمَلْعَي ال تاَهبتشُم اَمُهَنْبَبَو نيب مارَحلاو ءب لآلحلا َّنِإ»

 نمو يضر هنبدل ارينا تالا یا نت «ساا نت
 ىَمحلا َلْوَح ىَعْرَي يعاّرلاك ؛مارحلا يف حقو ياشلا يف عقَو

 هللا مح َّنِإَو آلآ «ىّمح كل كلم لكل ؛ إو الآ یف هيف

 ُدَسَجلا َحلَص ءْتَحَلَص اإ َةَعِضُم * دسجلا يف نو ا مراحم
 .٠(نلقلا يهو الأ هلك دملا َدَسَق ءْتَدَسُف اَذَِو دلك

 ° ےس

 تجسس

 نم لضف :باب «ناميإلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 مارحلاو «نيب لالحلا :باب «عويبلا :باتك يفو «(01) مقر «هنيدل أربتسا

 «ةاقاسملا :باتك يف ملسمو )١457(«2 مقر «تاهبتشم امهنيبو «نيب

 .هل ظفللاو )١15919(« مقر «تاهبشلا كرتو لالحلا ذخأ : باب

 «(۱۹۸ )٥/ يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 = يبطرقلل «مهفملا»و «(3585 /0) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 نضضن



 هنأ ىلإ ةراشإ : يأ ؛« هينذأ ىلإ هيعبصإب نامعنلا ىوهأو  :لوقي

 .هيف كشي الف «ثيدحلا اذه عامس نقيت دق

 لالحلا نأ :يأ ؛«نيب مارحلاو «نيب لالحلا نإ» :هلوقو

 رومألا يف اذه «دحأ امهيف كشي الف ‹حضاو مارحلا كلذكو «حضاو

 ريثك نهملعي ال تاهبتشم رومأ امهنيبو» : لاق اذهلو «ةحضاولا ةنيبلا

 نوخسارلا الإ اهملعي الف «مهنم ريثك ىلع يفخت : يأ ؛«سانلا نم

 : هابتشالا ببسو

 ءاملعلا ضعب اهقحليف «ةلدألا رهاوظ ةلأسملا بذاجتت نأ امإ

 ماسقأب اهقحلي مهضعبو «ليلدلا نم هل رهظ امل اًرظن ؛لالحلا ماسقأب

 صوصنلا امأو «ةلدألا رهاوظ يف اذه «ليلدلا نم هل رهظ امل ؛ مارحلا

 . ةروصحم لئاسم يهو «ةخوسنملا

 «ماكحألا ةدمع حرشاو «(77 )١١/ يوونلل «ملسم حرشاو .(548/4) =

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(١۱۸ )٤/ قيقد نبال

 ء(١۸١٠ /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(09 )٠١/

 نبال «يرابلا حتف»و c(1 :ص) بجر نبال «مكحلاو مولعلا عماج»و

 داشرإ)و ء(١۲۹ )١/ ينيعلل «يراقلا ةدمعاو )١/ ٠١١(« رجح

 ۱۷١(« /5) يناعنصلل «مالسلا لبس»و )١/ ١57(« ينالطسقلل «يراسلا

 .)۰ /ه) يناكوشلل «راطوألا لين»و
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 لماكلا رظنلا مدع وه :هابتشالا تابجوم نم يناثلا ببسلا

 روصتلا عم امأو ءاهبتشم عقي اذه يفو «يخبني امك مكحلا روصتو

 .لاكشإلا يلجني[آف] «لماكلا رظنلاو

 هنيدل» طاتحا : يأ ؛ «أربتسا دقف «تاهبشلا ىقتا نمف» :هلوقو

 ‹تاهبشلا يف عقو نمو» «هنيد حالصإل قفوملا وه اذهو .«هضرعو

 .«مارحلا يف عقو

 ةهبتشملا رومألا لعف نم رثكي ناك اذإ هنأ :هانعم :ليق

 مارحلا يف عقيف ءامرحم كلذ ضعب نوكي نأ دب ال هنإف «ةالابم الب

 . رعشي ال ثيح نم

 «عرولا كرت دقف «هبتشملا رمألا يف نواهت اذإ هنأ :هانعم : ليقو

 مدقيف «هبلق نم عرولا بهذي ىتح ةهبتشملا رومألا لعفي لازي الف

 . كلذ نع هزجحي عرو هعم سيل هنأل ؛ةمرحملا رومألا لعف ىلع

 . حيحص نيينعملا الكو

 . عرولا يف لصأ ثيدحلا اذهو

 لوح ىعري يعارلاك» :لاقف اًسوسحم ًالثم كلذل برض مث

 نم اًبيرق هتيشام ىعر اذإ هنأ :يأ ؛«هيف عتري نأ كشوي ىمحلا

 .دصق ريغب وأ ءادصق هيف عقي نأ دب ال هنإف «ىمحلا

 :«ىمح كلم لكل نإو الأ» :لاقف «همظعو هللا ىمح ركذ مث

 ىمح نأل ؛هل اًرارقإ سيلو «كولملا لاوحأ نم عقاولل ةياكح اذه
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 ىمح مهل نولعجي مهنأ كولملا ةداع نأ :يأ ؛اياعرلل ملظ كولملا

 .هفعضو كلملا ةوق ردقب كلذ نوكيو ء«هنم ةيعرلا نوعنمي

 ناسل ىلع مرح يتلا :يأ ؛«همراحم هللا ىمح نإو الأ» : هلوقو

 : ىلاعت لاق امك ءاضيأ هنابرقو ىمحلا قلخلا ىلع مرحيف «هلوسر
 الو » :ىلاعت لاقو ء[۱۸۷ :ةرقبلا]€ هرم ال ولآ ُدوُدَح كيل
 يتأي هنإ ثيح ؛نآرقلا ةغالب نم اذهو ۲ : ءارسإلا]4 لأ وير

 قلخلا ىلع مرحيف «ةريثك ءايشأ يناعملا نم هتحتو زيجولا مالكلاب

 هللاو ءدصاقملا ماكحأ اهل لئاسولا نأل ؛اهنابرقو تامرحملا لعف

 لجأل اهمرح امنإو ءًالخب قلخلا ىلع تامرحملا مرحي مل ىلاعت
 .اقطلو مهب ةمحر ؛ مهتحلصم

 ردقب محل ةعطق : يأ ؛«ةغضم دسجلا يف نإو الأ» : هلوقو

 دسف «تدسف اذإو هلك دسجلا حلص «تحلص اذإ» «غضمُي ام

 : يأ ؛«بلقلا يهو الأ» : لاقف ؟يه ام : ليق هنأك : يأ ؛ «هلك دسجلا

 ‹«تشطب «شطبلاب ديلا رمأ نإف ءاهيلع ريمألا وهف هل عبت ءاضعألا نأ

 نإو «تشم «يشملاب لجرلا رمأ نإو ءتّمك «فكلاب اهرمأ نإو

 .بلقلل عبت ءاضعألا رئاس اذكهو «تفقو «فوقولاب اهرمأ

 نيدلا نإ :ليق يتلا ةعبرألا ثيداحألا دحأ ثيدحلا اذهو

 . عرولا باب يف لصأ وهو ءاهيلع رودي
 .دصاقملا ماكحأ اهل لئاسولا نأ :هيفو
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 . ةهبتشملا رومألا بانتجا يغبني هنأ : هيفو

 نأ ميركلا هللا لأسنف «بلقلا حالص ىلع رادملا نأ :هيفو

 دسف نمو «ةرخآلاو ايندلا يف زاف «هبلق حلص نمف ءانبولق حلصي
 .نيبملا نارسخلا وه كلذ «ةرخآلاو ايندلا رسخ «هبلق
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 رب اأ ا رس ا ص
 ص

 فنأ :لاق هڪ ِكِلاَم نب سنأ ْنَع - (۳۹۷)

EEابأ اهب تيتأف ءاهتذخأف اهتكردأو ءاوبغلف مْؤَقلا ىعَسف «نارّهظلا رش ثيل و کپ و کچ ور د ع0  

 .اهيذخَفو اهكروب كي هللا ٍلوُسَر ىلإ َثَعَبَو ءاَهَحَبدَف «َةَحْلَط

 اهانرثأ : يأ ؛«اًبنرأ انجفنأ» : هذ سنأ ثيدح ىف هلوقو

 :باب ءاهلضفو ةبهلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 يف ملسمو ءرخأ عضاومو «هل ظفللاو (TETT)» مقر «ديصلا ةيده لوبق

 )١961(. مقر «بنرألا ةحابإ :باب «حئابذلاو ديصلا : باتك

 «(۳۹۲ /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 )€1 /ك9 يوونلل «ملسم حرش)و م /0( يبطرقلل «مهفملا»و

 دئاوفب مالعإلا»و ١85(«. /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو

 «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(٤۷ )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع

 c(1 /9( رجح نبال «يرابلا حتف»و ء(ا١ه484 /۳) راطعلا نبال

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ”٠١(« /۲۱) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 «راطوألا لين»و «(75 /5) ىناعنصلل «مالسلا لبس»و .(7516 /8)

 .(۲۹۰ /۸) يناكوشلل

۳Y 



 . ةمطاف يداوب نآلا فورعملا وهو «تاعاس

 مل هلعل «مهيديأب اهوديصيل اهرثأ يف «موقلا ىعسف» : هلوقو

 نع اوزجعو «يعسلا نم اوبعت : يأ ؛«اوبغلف» «حالس مهعم نكي

 تيتأف ءاهتذخأف» ءودعلا ديدش ناك هلو هنأل ؛ «اهتكردأو» ءاهكاردإ

 كلام يفوت امل هنأ كلذو «ميلس مآ همأ جوز وهو ««ةحلط ابأ اهب

 نأ تطرتشاو «تلبقف ءارفاك ناكو «ةحلط وبأ اهبطخ «سنأ وبأ

 .ةحلط يبأل اًبيبر سنأ ناكف ءاهجوزتو ملسأف «همالسإ اهرهم

 .«اهيذخفو اهكروب هك هللا لوسر ىلإ ثعبو ءاهحبذف» :هلوقو

 : دئاوف هيف

 نم اهنأل ؛كلذ ىلع ةمألا تقفتا دقو «بنرألا لح :اهنم

 . اذه ىلع ليلد الو «- هللا مهحبق - ةضفارلا ضعب اهمرحو «تابيطلا

 ناك نإف «ةريثك وأ تناك ةليلق ؛ةيدهلا لبقي ناك يب هنأ :اهنمو

 اذكهو «هنم رکشتو «يدهُملل اعد ءالإو ءاهيلع باثأ «ءيش هدنع

 . نمؤملل يغبني

 لبقي هنأو ءب هتريس نم كلذ اوفرع دق ةباحصلا نأ :اهنمو

 نأب اًراعشإ ةقدصلا يف نأ :امهنيب قرفلاو «ةقدصلا لبقي الو «ةيدهلا

 . مارتحالاو ماركإلل اهنإف ؛ةيدهلا نود «ىطعملا نم ىلعأ يطعملا
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 نأ :درو دقو ‹ مهنيب يداهتلا نينمؤملل يغبني هنأ :اهنمو

 ةعفانلا ةيودألا مظعأ نم اهنأ :يأ ؛“”ردصلا رحو بهذت ةيدهلا

 .رودصلا نم ءاضغبلا باهذإل
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 .يداهتلا ىلع ةي يبنلا ثح :باب «ةبهلاو ءالولا :باتك يف يذمرتلا هجرخأ )١(

 .(۲۱۳۰) مقر

۳۹ 



 .- اَمهنع هللا ئضَر ركب ىبأ تنب َءاَمْسَأ نع - ("5)
~~ 27 

 ."ةاتلكأف ءاّسَرف ةي هللا ل وسر ٍدْهَع ىلع ًانرحن :ْثَلاَق

(۱) 

(۲) 

 ۲ 4 0 002 5 “7 م

 ٤ ةنيِدَملاب نخنَو : ِةَياور يفو

 :باب «ديصلاو حئابذلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت *
 مقر «ليخلا موحل :بابو .(019 )0194١. مقر «حبذلاو رحنلا

 موحل لكأ يف :باب «حئابذلاو ديصلا :باتك يف ملسمو ء(١٠)
 )١19517(. مقر «ليخلا

 مقر «حبذلاو رحنلا :باب ءديصلاو حئابذلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ

(019). 

 20787 /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 16(2 )١۳/ يوونلل «ملسم حرشا»و «(۲۲۸ /0) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )٤/ ١185(« قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )٠١/ ۸١(. نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و ٦٤١(« /9) رجح نبال «يرابلا حتف»و )/ ١54٠(.

 لبس»و «(۲۸۳ //8) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )7١/ ١58(« ينيعلل

 75١(. /9) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(78 /5) يناعنصلل «مالسلا

 ليشمل



 لَك هللا لوسر دهع ىلع انرحن» : ءامسأ ثيدح يف هلوق

 . «هانلكأف ءاّسرف

 اذهو «تابيطلا نم اهنأل ؛اهلكأ زاوجو «ليخلا لح :هيف

 .دمحأو «يعفاشلاو «كلام ؛ةثالثلا ةمئألا بهذم

 . لحلا لصألا نأ : مهليلدو

 نم ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألا يف اهلح تبث دقف :اضيأو

 .يتأي امك ؛هلوقو «ثيدحلا اذه يف امك ؛ يب هرارقإ

 هلوقب لدتساو ءاهلكأ مرحف «ةفينح وبأ كلذ يف فلاخو

 . ةيالا [۸ : لحنلا]€ اًموُبَكحَرِل َريِمَحْلاَو َلاَعِلاَو ليلو # :ىلاعت

 بوكرلل ءايشألا هذهب انيلع معنأ هنأ ركذ هنأ :ةلالدلا هجو

 . ةنيزلاو

 : يهو ءائيقي اهميرحت مولعملا ءايشألاب اهنرق دقف :اضيأو
 .اهحبذ نع يهنلا درو هنألو «لاغبلاو «ريمحلا

 هللا نإ :مكلوق :اولاقف «ةلدألا هذه نع روهمجلا باجأو

 يف ةمعنلا لك "وه «معنف «ةنيزلاو بوكرلا ريغ ركذي مل ىلاعت

 فاشك» ء(۹٥۲ /5) «يلحملا حرش» ,(7175 /7) «ليلجلا بهاوم» :عجار (1)

 .(۱۹۲ /75) «عانقلا

 .(۲ /9) «ريدقلا حتف) ل( ول (N/ «قئارلا رحبلا» : عجار )۲(

 . ةنيزلاو بوكرلا :يأ (۴)
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 دوصقملا مظعم وهو «ليخلا يف ةمعنلا ضعبو «لاغبلاو ريمحلا

 اهيف ركذ ىلاعت هللا نأل ؛معنلا ةروس : ىمست ةروسلا هذهو ءاهنم

 عم الإ ابلاغ لكؤت ال اهنأل ؛اهلكأ ركذي مل اذهلو ءرابكلا معنلا

 مهنإف «كلذ مدع عم امأو ءاهيلإ ةجاحلا وأ «مظعألا اهعفن لطعت

 .اهوحنو ماعنألا ةميهبب اهنع مهئانغتسال ؛اهحبذ نوبغري ال

 «ةنراقملا ةلالد هذهف «ةمرحملا ءايشألاب تنرق اهنإ : مكلوق امأو

 حيرصلا صنلا تضراع اذإ فيكف «نييلوصألا قافتاب ةفيعض يهو
 ؟حيحصلا

 وه امنإو ءاهميرحتل سيلف ءاهحبذ نع يهنلا دآو]رو امأو

 الئلو .داهجلا يف اصوصخ ؛اهعفن مظعل ؛اهئاقبإ ىلإ داشرإلا

 ءازنإ نع ةي هيهن يف رسلا وه اذهو «مهدنع لقتف ءاهحبذ رثكي
 يزنأ اذإ هنأل ؛اهلسن عاطقنال ببس كلذ نإف ؛ليخلا ىلع رمحلا

 .مدعت وأ «ليخلا لقت هترثكبف ءًالغب تدلو «سرفلا ىلع رامحلا

 نأ ىلإ ةراشإ : «ةنيدملاب نحنو» : ىرخألا ةياورلا يف اهلوقو

 .ندملا يف نوكت ال ةرورضلا نأ بلاغلا نأل ؛ةرورضلل سيل كلذ
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Ca  )”59(أ :- اَمُهْنَع هللا يضر - ِهَلاِدْبَع نب ٍرِباَج نع  

 .ٍلْيَحلا مْوُحل ين َنْدَآَو ءةيِلْهَألا ٍرُمُحلا موُحُل ْنَع ىَهن اب هللا ل وسر

 «شحولا ˆ َرَمَحَو :ليَكلا رخ ىر انلكأ :هدحو مِلْسَمِلَو

 .""نيلهألا رامجلا نع هك لا ىت

 ةوزغ :باب .يزاغملا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )۱(

 «حئابذلاو ديصلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو «(۳۹۸۲) مقر «ريبخ

 )١954١1(. مقر «ليخلا موحل لكأ يف :باب

 «ليخلا موحل لكأ يف :باب «حئابذلاو ديصلا :باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 )١1951(. مقر

 لامكإ»و .(559 /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(۲۲۸ /5) يبطرقلل «مهفملا»و 20787 /5) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و .(405 )١7/ يوونلل «ملسم حرشالو

 ء(١٩ )١٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )5/ ۱۸١(.

 نبال «يرابلا حتف»و ١540(« /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 داشرإ»و ۲٤۸(« /١ا/) ىنيعلل «يراقلا ةدمع»و .(559 /9) رجح

 "V). 7/0 يناكوشلل «راطوألا لين»و ۸۸(۰ ينالطسقلل «يراسلا

١ 



 رمحلا موحل نع ب هللا لوسر ىهن» :رباج ثيدح يف هلوقو
 اذهو ««ليخلا موحل يف نذأو» «ةثيبخ سجر اهنأ :يأ ؛«ةيلهألا

 .- مدقت امك  ةبيط اهنأل ؛اهلح يف حيرص

 رمحو «ليخلا ربيخ نمز انلكأ» :ملسم ظفل يف هلوقو
 .تايحيضولا :نالا ةامسملا يهو ««شحولا

 .- مدقت امك - ةبيط اهنأل ؛شحولا رمحو ليخلا لح : هيف

 . ثيبخ سجر هنأل ؛«يلهألا رامحلا نع ىهنو» : هلوقو

¥ ¥ ¥ 

"5: 



 ر ر وهدم

 ساخ ثيل

 . ٌةَعاَجَم اشباصأ : لاق هه ىَقْوَأ يبأ نْب ْاِدْبَع ْنَع - (۳۷۰)

 َةَيِلْهَألا ٍرمُحلا يف اَتْعقَو ريَ مز َناَك اگل ريَ يلا

 : اک رطلا ٍلوُسَر يداتُم ىدآن ُروُدقلا اهب ْتَّلَع اَمَلَ ءاَهانرحتناف

o َه 3 6 £ وە DOيش ِرُمُجْلا موُحُل ْنِم اولكأت الو ءَروُدقلا اوئِفكَأ نأ  . 

 بيصي ام :باب «سمخلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت « (۱)

 ءيزاغملا :باتك يفو )۲۹۸١(« مقر «برحلا ضرأ يف ماعطلا نم

 «حئابذلاو ديصلا :باتك يف ملسمو «(۳۹۸۳) مقر «ربیخ ةوزغ :باب

 .هل ظفللاو «(۱۹۳۷) مقر «ةيسنإلا رمحلا محل لكأ ميرحت : باب

 هيلي يذلا ةبلعث يبأ ثيدح دعب ثيدحلا اذه حرش هللا همحر حراشلا نإ (۲)

 . ةبلعث يبأ ثيدح حرش نع هحرشب ىفتكاو
 ء(١۳۸ /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم ٭

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و ۲٠١(. /0) يبطرقلل «مهفملا»و

 ء(۳٩ )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(1817 )٤/

 نبال «يرابلا حتف»و ٠١۹۷(« /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 «راطوألا لين»و «(ا/ا/ )١5/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «(577 /۷) رجح

 ٠ .(۲۸۱ /۸) يناكوشلل
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oا اج ۳ )4  

 مول ايي هللا لوَسَر مرح :لاق .ةبلعت يبا نع - (۷۱)

 .(هةَكلْهَألا رُمْحلا

 ىلايل ةعاجم انتباصأ» : ىفوأ ىبأ نب هللادبع ثيدح يف هلوقو

 داوزأ الإ مهعم نكي مل هنأل ؛ربيخ مهراصح ةدم : يأ ؛«ربيخ

 موي ناك املف» «ليوط راصح نود نم اهنوحتفي مهنأ مهنظل ؛ ةليلق

 ؛ «اهانرحتناف ؛ةيلهألا رمحلا يف انعقو» ءاهحتف موي : يأ ؛(ربيخ

 :اولأسي مل اذهلو «سأب اهب مهدنع نكي ملو «مهدنع ةريثك اهنأل

 . :باب «ديصلاو حئابذلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 « حئابذلاو ديصلا : باتك يف ملسمو ل( هكر مقر «ةيسنإلا رمحلا موحل

 )۱۹۳١(. مقر «ةيسنإلا رمحلا موحل لكأ ميرحت : باب

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و : ثيدحلا حرش رداصم *

 «مهفملا»و .(774 /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ) 49 )٠١/

 .(۲۸۹ /8) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و .(7١؟9 )7١/ ينيعلل «يراقلا
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 ‹جضنلا تبراق اهنأ : يأ ؛«رودقلا اهب تلغ املف» :هلوقو

 اوقيرهأ : يأ ؛ «رودقلا اوئفكأ نأ : هلكت هللا لوسر يدانم ىدان»

 اهوئفكأ» : لاقف وار او ةو ءاهيفام

 اهئفكن الأ !هللا لوسر اي [:او]لاقف ءرودقلا : يأ ؛«اهورسكاو

 .«كاذ وأ» :لاقف ؟اهلسغنو

 حيرص صن اذه :«ائيش رمحلا موحل نم اولكأت الو» : هلوقو

 ةنيزلاو بوكرلل هللا اهلعج امنإو ءاهثبخل ؛ةيلهألا رمحلا ميرحت يف

 .اهمحل لكؤي ال يتلا تاناويحلا رئاسك سجن اهثورو اهلوبو . طقف

 قرعو ءرهاط يمدآلا ينمو هينمو هثورو همحل لكؤي ام لوبو

 .- حيحصلا ىلع  رهاط هقيرو هرعشو رامحلا
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 ن ُدِلاَخَو انآ ْتلَخَد :لاق بڪ سابع نبا نع - ( ۲ 0#
r ۶و 04 ٍ م س  

 ءذونخَم ٌبضب ّيِتأف ءةنوُمْيَم َتْبَب كك هلا ٍلوُسَر عم ٍديلولا
 تس يف يتاللا ةوسنلا ضعتب لاقف ویب لك للا لوسر ِهّْيلِإ ىوهأف ٠ o 3 يم © PEE سس اا ت 0 ص 24 و

oو چ و سس تاتي طي 7 أ 6 4  E Oهللكي وللا ٌلوُسر مقرف «لکأی نأ َديِرُي اَمب لكي هللا ل وسر اور بخآ : ةنومْيم ناي نا  
er 50 72 0 0 ا أ ا 9 2 7 و  

 نكي مل هنکلو الو : لاق ؟هللا َلوُسَر اي وه ٌماَرَحأ :تلقف هدي

 «هتلكأف هتررتجاف :ٌدِلاَخ لاق .«ةفاعأ ىندجأف ‹«یموف ضراب ع 3 00 7 ا 3 2 ا o ر
 م 9

 . ظني للك یسنلاو

 ناك ام :باب «ةمعطألا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 عضاومو ,(0015) مقر .وه ام ملعيف .هل ىّمسي ىتح لكأي ال ب يبنلا

 مقر «بضلا ةحابإ :باب .حئابذلاو ديصلا : باتك يف ملسمو «رخأ

 )١9560(.

 ۲٤١(« /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و 54٠(« /4) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 «ماكحألا ةدمع حرش»و ۲١١(« /5) يبطرقلل «مهفملا»و )5/ ۸١(.

 = نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١84(.« /5) قيقد نبال
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 .ةامحملا ةراجحلا يهو ؛ فضرلاب يوشملا :ذونحملا

 عم ديلولا نب دلاخو انأ تلخد» : سابع نبا ثيدح يف هلوقو

 امهف «دلاخو سابع نبا ةلاخ اهنأل ؛«ةنوميم تيب لكي هللا لوسر

 . ةلاخلا انبا

 .هيلإ مدق يذلا ماعطلا قوف : يأ ؛ «ذونحم بضب يتأف» : هلوقو

 ؛فضرلاب يوشملا :وه - فلؤملا هرسف امك- ذونحملاو

 هنوريو «موحللا عيمجل هنولمعتسي اوناكو «ةامحملا ةراجحلا يهو

 . مهدنع ةليلق رودقلا نألو ءاّمضه عرسأو «خبطلا نم ذلأ

 رئاسك هنأ هنظل : يأ ؛ هلي هللا لوسر هيلإ ىوهأف» :هلوقو

 .٠ . .ةنوميم تيب يف يتاللا ةوسنلا ضعب لاقف» «ةداتعملا موحللا

 ملو «كلذ ىلع مكموليف ءرتغي الئل ؛هتقيقحب هوربخأ : يآ ؛خلإ

 ناك ولو «هل هومدقو «هوخبط مهنأل ؛هلح يف كش مهدنع نكي

 لجأل كلذ اولاق نكلو «هخبط لبق هنع اولأسل «كش مهدنع

 . طقف همالعإ

 :اولاقف «لكأي نأ ديري امب هَ هللا لوسر اوربخأ]» : هلوقو

 حتف»و ء(١٠٠٠ /؟) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )1۰۲/۱۰( =

 »)40 /۲۱) ىنيعلل «يراقلا ةدمعا»و 56و /9) رجح نبال «يرابلا

 .)4۳ N/ ىنالطسقلل «يراسلا داشرإ»و
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 هكرت ناك املف ««هدي هلك هللا لوسر عفرف ء[هللا لوسر اي بض وه

 هنكلو ءال :لاق ؟هللا لوسر اي وه مارحأ :تلقف» :لاق «همیرحت مهوي

 يف كلذكو «ةماهت ضرأب سيل هنأ : يأ ؛«يموق ضرأب نكي مل
 ادو ال. نألا قلو ةراجلا البلا

 ؛هدتعي مل هنأل ؛اعرش ال اًعبط : يأ ؛ «هفاعأ يندجأف» :هلوقو

 «سانلا ضعب ههركي اذهلف «ثئابخلا ضعب نم هبشلا ضعب هيف هنأل

 .اهذتعي مل نمو اهداتعا نم اهلكأي يتلا تاناويحلا نم هريغك سيلو

 . «رظني لكي هللا لوسرو «.هتلكأو ءهتررتجاف» :ديلولا نب دلاخ لاق

 .هرارقإو - مالسلا هيلع  هلوق نم بضلا لح : هيف

 «هتءادرل ال طق اًماعط بعي مل هنأو هِي هقلخ نسح :هيفو

 ءالإو ءهنم لكأ «هبغر نإ لب «كلذ ريغل الو «هتعنص ءوسل الو

 وه .حلام وه «يدر وه :لوقيف «ماعطلا بيعي نم امأو «هکرت

 هللا ةمعنل نارفك اذهو ءب هللا لوسر يده عبتي مل هنإف ؛اذك وه ءاذك

 ربكأ نم هدعل «سانلا نم ريثكل لصح ول اًماعط بيعي هدجتف «ىلاعت
 . هيلع معنلا

 كلذكف «نيدلا ةحلصمل ثعب هنأ امك ةي هللا لوسر نأ : هيفو

 اًمع ىهنيو ءايندلاو نيدلا حلصي امب رمأيف ءايندلا ةحلصمل ثعب
 .امهدسفب
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 ىلع هسفن هركي ال نأ ناسنإلل يغبني هنأ : ثيدحلا اذه يفف

 رضيو «همضه رسعي كلذب هنإف ؛- اًبيط ناك ولو  يهتشي ال ام لكأ

 . هندبب

 ؛ههركي هريغ ناك ولو «يهتشي ام لكأي نأ سأب ال هنأ : هيفو

 . ةيعرش ال ةيعيبط ةهاركلا تناك اذإ
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 عَ اَنْوَرَع» :َلاَق ب ىفْوَأ يبأ ِنْب ادْبَع نع - (۳)
 . 6ارُجلا لكأن ءٍتاَوّرغ ْعّبَس ب هللا ل وسر و کو سد. له ال ل و

 لك هللا لوسر عم انوزغ» : ىفوأ يبأ نب هللادبع ثيدح يف هلوقو
 . تاوزغلا كلت ىف : يأ ؛«دارجلا لكأن تاوزغ عبس

 . دارجلا لح : هيف

 :باب .ديصلاو حئابذلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(
 : باب «حئابذلاو ديصلا :باتك يف ملسمو 01175((2) مقر ءدارجلا لكأ

 .هل ظفللاو «(1107١؟) مقر ءدارجلا ةحابإ

 ء(١٠ /۸) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم #
 يبطرقلل «مهفملا»و 20١« /”) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

«(YTV /°)ةدمع حرشاو )١7/ ٠١١(« يوونلل «ملسم حرشاو  

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(١۱۹ /5) قيقد نبال «ماكحألا
 ١59(2 7 /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )١٠١/ ١١5(,2 نقلملا

 ٠١9(2 /۲۱) ينيعلل «يراقلا ةدمعاو 1١«( /9) رجح نبال «يرابلا حتف»و

 يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(۲۷۱ //8) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و

 .(؟6 /9) يناكوشلل «راطوألا لين»و. )5/ ۷١(«.
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 ءام يف هسبك وأ «هّيشب وأ «هفنأ فتح تام ءاوس هلكأ لحيو

 يذلا نم ةذلو اًعفن لقأ هفنأ فتح تام يذلا نكلو ءدراب وأ راح

 ولف ؛هصقني اًبيع دعي اذهلو «ةرضم عون اضيأ هيفو ءهخبطب تام
 ولو «بيع هنأل ؛رايخلا هلف ءاّنيم هدجوف ءادارج ناسنإ ىرتشا

 ؛نامدو ناتتيم انل لحأ» : لاق يب هنأ درو اذهلو «لكألا لالح ناك

 «'«لاحطلاو دبكلاف :نامدلا امأو «كمسلاو دارجلاف :ناتتيملا امأف

 نم اهلك لحتف «رحبلا تاناويح عيمجو وه «كمسلا :دارجلا لثمف

 .- حيحصلا ىلع  ءانثتسا نود

 ءاوس كمسلا لحيف «عدفضلاو «ةيحلاو «حاسمتلا الإ :ليقو

 ءءاملا ىلع اًيفاط دجوو «هفنأ فتح تام وأ «هجارخإب تامف ديص

 .دارجلاك هبيعي هنكلو

 وهو «مارح كمسلاو دارجلا نم هفنأ فتح تيملا نإ : ليقو

 نم ؛دارجلا يف نايبصلا لعف يف هيلع هيبنتلا يغبني اممو

 كلذ ىلع رمتسيف «ككاشملا :اهنومسي يتلا داوعألاب هلخو «هبيذعت

 ىلع بجيو «زوجي ال مارح اذهف ءرثكأ وأ ةثالثلاو نيمويلا اًبذعم

 .كلذ نم هعنم ةردقلا هل نمو هيلو

 مقر «لاحطلاو دبكلا :باب «ةمعطألا :باتك يف هجام نبا هجرخأ )١(

(39012). 
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 لمحلاب هليقثتك ؛ةجاح ريغ نم تاناويحلا عيمج ميلأت : هلثمو

 نمضت اذإ اصوصخ ؛زوجي ال مارح وهف ءاّديدش اًبرض هبرضو ؛هيلع
 طاشن يرتشملا مهوي كلذ هلعفب هنأل ؛هوحنو شفك ؛ىرخأ ةدسفم

 هيف ام ناويحلا بيذعت نم انل حابأ امنإ ىلاعت هللاو «هتوقو ناويحلا

 «هوحنو هبيدأتل ةجاحلا دنع هبرضو «لكألل هحبذك ؛انل ةحلصم

 ىلع كلذ يف ةدايزلا وأ ,ةجاح ريغ نم هبيذعت امأو ءهمسوكو

 .زوجي الف «ةجاحلا

 يف نسحي نأ هيلع بجو «ةجاحلا لجأل زاج اذإف :اًضيأو
 ب وهو عيكسلا دخیال و لاك هلا د الكف تاهت الف كلذ

 لك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ» :- مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك

 «ةحبذلا اونسحأف «متحبذ اذإو «ةلتقلا اونسحأف «متلتق اذإف ؛ءيش

 .«هتحیبذ حرُيلو «هترفش مكدحأ ّدحيلو

 حبذلا ناسحإب رمألا :باب «حئابذلاو ديصلا :باتك يف ملسم هجرخأ )0(

 )١19808(. مقر «لتقلاو
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 َمِساَنلا ٌتّييدَحلا

o2س وه تس  

 يب دنع تک : لاق ‹ّيِمرجلا برضُم نب مدر ْنَع - )۳۷4(

 وللا میت ْنِم لُجَر لَخَدف «حاَجَم مخل اَِيلَعو يدا امد « ىَسوُم

 0 :ُهَّل لاق ءَأَكَلتَف لَه :َلاَقَف ءيلاوَملاب ةيبش ُنَمْحَأ
 ٠ . ٠هم لكي هلي للا َلوُسَر تيار نإ

 هنإف ؛ةرصبلا ىلع هترامإ تقو يف هلعل «خلإ «. . .هتدئامب اعدف

 :باب «ديصلاو حئابذلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت * (۱)

 «ناميألا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو «(5199) مقر «جاجدلا محل

 )١1559(. مقر ءانيمي فلح نم بدن :باب

 ۲١(« /8) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 «ماكحألا ةدمع حرشاو )٥/ ٠٠١(« ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ۱۹١(« /5) قيقد نبال

 ١١١۳(« /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )٠١/ ١١9(.

 .(4ا/ )٠١/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و. «.(5557 /4) رجح نبال «يرابلا حتف»و

 .(75814 /8) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و
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 . هڪ بلاط يبأ نب يلع لبق نم اهيلع اًريمأ ناك

 . برعلا نم ةليبق مهو ««هللا ميت ينب نم لجر لخدف» :هلوقو

 ناولأل فلاخم هنول نأ : يأ ؛«يلاوملاب هيبش رمحأ» :هلوقو

 مهنأل ؛يلاوملا مسا مهيلع قلطأ «مجعلا ناولأل قفاومو «برعلا

 تاناويحلا رئاسو نييمدآلا ناولأو «يلاوم اوناك ءاوقرّتْساو اوبس اذإ

 .ةيوهألاو يضارألا فالتخاب فلتخت

 : يأ ؛ «أكلتف» ‹مهعم لكألل هاعد : يأ ؛«مله :لاقف» :هلوقو

 ىأر امل عنتما امنإ هنأ ىسوم وبأ نظف «بّيهتو «لكألا نم عنتما

 اذهلف «جاجدلا هتلمج نم يذلا ذيذللا رخافلا ماعطلا ةدئاملا ىلع

 كدصق ناك نإ : يأ ؛ «هنم لكأي ب هللا لوسر تيأر ينإف ؛ لك» : لاق

 هنظي امك «ماعطلا نم رخافلا لكأ كرت نيدلا نم سيلف «نيدلا

 لجرلا نأ :رهاظلاو ءايندلا يف دهزلا مهدصق نمم لاهجلا ضعب

 . يوارلا هركذل «هعانتما ىلع رمتسا ول هنأل ؛ لكأ

 الإ ءرويطلا عيمج اذكو «بيط هنأل ؛ جاجدلا لح :هيفو

 ءزوإلاو «مامحلا هيف لخديف ءريطلا نم بلخم هل امو «ثئابخلا

 .الملهوحنو

 وه نيدلاف «ماعطلا نم بيطلا لكأ كرتب نيدتي ال هنأ :هيفو

 كرتي الو ءادوقفم فلكتي ال هنأ هيده ناكو كو هللا لوسر يده عابتا

 ءامخاف اذيذل ناك ولو «ةلكأ ةاماعط فداص اذإ هنأ : يأ «دوجوملا
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 ردق ولو «دوقفملا فلكتي ملو «رسيت ام لكأ ءائيش فداصي مل نإو
 برشملاو لكأملا يف فرتلا لامعتسا هيده نم سيلو «هليصحت ىلع
 سيلو «هنم عنتمي مل «هل رسيت اذإ لب «هلاوحأ عيمج يف سبلملاو

 ذاختا امأو «هتفداصم :هانعم لب «هليصحت ىلع ةردقلا :هرسيت ىنعم

 عم اصوصخ ؛هلامو هندبب رضي هنأل ؛هوركمف «ناسنإلل ةداع كلذ

 نأ امبرو «هنع ربصي مل «فرتلا داتعا اذإ ناسنإلا نإف ؛لاملا ةلق

 اهلامعتسا ريثكتو فرتلا عم تايجاحب تسيل يتلا ءايشألا ضعب

 .اهنع ربصي الف «تايرورضلا نم غلبأ هقح يف نوكت

 «مهقالخأ دسفت فرتلا ىلع أشنت يتلا ةلئاعلاف :اًضيأو

 . هوداتعا امم ليلقلا دقفب نوررضتيو

 يدهو «عرشلا عابتا وه اًعيمج نيملسملا دصق نأ :هيفو

 «هعبتا «عرشلا هل نيبت اذإف «هلهجلف «مهضعب أطخأ نإو ب لوسرلا

 . مهنم نيعدتبملا ىتح «نيملسملا عيمج دصق اذهو
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(Vo)كب ىلا نأ : ا يضر - سابع ٍنْبا نع -  

 وأ - اَهَقَملَي ىّن هدي ْحَمْمَي لَم ءاماَعَط ْمُكُدَحَأ لك اًذإ»
0 

 : يأ ؛«اًماعط مهدحأ لكأ اذإ» : سابع نبا ثيدح يف هلوقو

 ىتح هدي حسمي الف» :هلوق ليلدب ؛ديلا ثولت ا ةيفلطالا نم

 .امهوحنو ءاّمداخ وأ ءاّئبص ::ئأ ؛ «اهقعلي وأ .اهقعلي

 قعل :باب ءةمعطألا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 باتك يف ملسمو «(0140) مقر «ليدنملاب حسمت نأ لبق اهّصمو عباصألا

 .هل ظفللاو ء(١۳٠۲) مقر «ةعصقلاو عباصألا قعل بابحتسا باب «ةبرشألا

 ٥١١(« /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ۲٠۳(« /۱۳) يوونلل «ملسم حرش»و «(۲۹۹ /5) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ١97(« /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١١٠ )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا

 ةدمعاو 0٥۷۷(« /9) رجح نبال «يرابلا حتف»و ء(5١1١ /7) راطعلا

 5140(2 //) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و ۷٦(٠ /؟١) ينيعلل «يراقلا

 ٤١(. /9) يناكوشلل «راطوألا لين»و )5/.١51(« يناعنصلل «مالسلا لبس»و
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 يفأ يردي ال ا ؛(ةكربلا هماعط يأ يف يردي ال مكدحأ نإف»

 ؟هرخآ وأ .هطسو وأ .هلوأ

 يذلا اذه يف ةكربلا لعل :يأ ؛ةفحصلا قعل يف درو ام هلثمو

 .هل هبؤي ال اًديهز سانلا نم ريثك هدعي

 . هقعل ىف دئاوفلا نم اذهو

 ريكلا لغ لدي هكرتو ءهللا ةمعن ميظعت ىلع لدي هنأ : اهنمو

 .ىلاعت هللا ةمعن راقتحاو

 هللا معن نم ليلقلا نع ءانغتسالا مدع ىلع ليلد هنأ :اهنمو

 .- ىلاعتو كرابت  همعن نم ليلق ال هنأ عم

 ىلإ ةجاحلا ةدش يف هريغ نأ عم ءاهحسمي دق هنأ :اهنمو

 اذهب هك هللا لوسر هيف ملكت يذلا تقولا يف اصوصخ ؛اهقعل

 اذهلو «ماعطلا ىلإ ةجاحلا ةدش يف تقولا كلذ يف مهنإف ؛مالكلا

 [الًرسك ؛هنم ًاليلق هيطعي نأ ماعطلا همداخ هل مدق اذإ ناسنإلا رمأ

 مل ام «هريغ اهقعلُي هنوك نم ىلوأ هسفنب هدي ناسنإلا قعلو «هتوهشل

 .رخآ حججرم مٿ نكي

 «ةعصقلاو عباصألا قعل بابحتسا :باب «ةبرشألا :باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 .(۲۰۰۲۳) مقر
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 ريغ لالحلا ناويحلا صانتقا : وه :«ديصلا باب» :هلوق

 :نامسق ةمعطألاف ؛ةمعطألا ماسقأ نم مسق وهو «هيلع رودقملا

 ؛لعف هيف يمدآلل نوكي نأ نود نم :يأ ؛اقلطم حابم :مسق

 الإ مهللا «حابم كلذ عيمجو ءامهوحنو رامثلاو بوبحلا وهو

 . ةرضملل مرحتف ءاهوحنو تايمسلاك ؛ةرضملا رامثلاو بوبحلا

 ؛ يمدآلا نم ببس داجيإ ىلع هلح فقوتي يذلا : يناثلا مسقلا

 ؛كمسلاو دارجلا الإ ءاهتاكذ اهلحل طرتشيف «تاناويحلا عيمج وهو

 .لالح هتتيم نأ مدقت امك «لوألا مسقلا نم هنإف

 :اضيأ نامسق اهتاكذ اهلح يف طرتشي يتلا تاناويحلاو

 .ءيرملاو موقلحلا عطق هتاكذ يف طرتشيف : هيلع رودقم مسق

 .هيلع رودقملا ديصلاو «ماعنألا ةميهبك كلذو

 «هيلع ردقي مل يذلا ديصلاك ؛ هيلع رودقملا ريغ : يناثلا مسقلا

 مسقلا اذه ةاكذف «هيلع ردقي ملف «شحوت اذإ يسنإلا ناويحلاو

۳۹۱ 



 هتمحرو هللا ريسيت نم اذهو «هندب نم ناك عضوم يأ يف هحرجب

 1 . هدابعب
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 لولا يدا

 فلک ہللا َلوُسَر ثّيتأ : لاق «ٌيِنَسَحلا بلع n ىلا > < حج ١

 يف لكف باتو ٍلْهَأ [موقَ] 8 0 اهلا َلوُسَر ات :ُثلَقَف

 ذو ېپ سل يذلا يلو ييز بيا ضاأ يفد ؟مهت
 «باتكلا لها يآ ْنِم َتْرَكَد ام اّمَأ» :َلاَق ؟يِ ْحّلْصَي اَمَ «مّلَُملا
 ءاَموُلِسْغاَف ءاوُدجت ْمَل ْنِإَو ءاَهبف اوُلكأَ الق ءاَمَرْيَغ ْمتْدَجَو ن

 لكف فیل هللا م مشا ترکذف ‹كسؤقب تدص امو ءاهيف اولكر

 َتْدِص اَمَو « لكف يلع هللا مسا ترك معلا كلك تد امر

 .«ْلکَف ٌهَئاَكَذ َتْكردَأَ ,ِمّلعُملا ريغ كبل

 :باب ءديصلاو حئابذلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت * )١(

 يف ملسمو ءرخأ عضاومو )017١(« مقر ءهضرعب ضارعملا باصأ ام

 .(197:0) مقر «ةملعملا بالكلاب ديصلا :باب ءديصلاو حئابذلا :باتك

 لامكإ»و 2259١ /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 = «(۲۱۳ )٥/ يبطرقلل «مهفملا»و ۳٠٤(. /5) ضايع يضاقلل «ملعملا

۳۹۳ 



 لك هللا لوسر تيتأ» : ينشخلا ةبلعث يبأ ثيدح يف هلوقو

 : يأ ؛خلإ «. . .باتك لهأ موق ضرأب انإ !هللا لوسر اي : تلقف

 نوعروتي ال مهنأ : يأ ؛نيريثك نميلا يف دوهيلا ناكو «نميلا يف

 ؟مهيناوأ لامعتسا لحي لهف «تاساجنلا نم

 «ملعمب سيل يذلا يبلكبو «يسوقب ديصأ ؛ديص ضرأ يفو»
 نم لحي امب ينربخأ :يأ ؛«؟يل حلصي امف .ملعملا يبلكبو

 :هلوقب  مالسلا هيلع  حصانلا دشرملا هدشرأف ؟مرحي امو «كلذ

 الف ءاهريغ متدجو نإف ؛باتكلا لهأ ةينآ نم تركذ ام امأ»

 .«اهيف اولكو ءاهولسغاف ءاودجت مل نإو ءاهيف اولكأت

 يهنلا اذه نإ :ليقف ؛ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا

 للي هللا لوسر نأ ىلع ةلادلا ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألاب خوسنم

 نم مهنود نمو لب «باتكلا لهأ يناوأ نولمعتسي اوناك هباحصأو

 ةدازم نم أضوت - مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ حصف «نيكرشملا

 ايي يبنلا هني ملو «دوهيلا نم فئاوط ثالث ةنيدملا يف ناكو «ةكرشم

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو )١7/ ۸١(. يوونلل «ملسم حرشاو =

 ء(١١٠ )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )5/ ١15(«

 نبال «يرابلا حتف»و ١5١(« 1 /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 داشرإ»و ء«(40 )۲١/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و 1٠١(« /9) رجح

 .(5 /9) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(7508 /8) ينالطسقلل «يراسلا

۳4 



 كلذب نوري الو ءاهنولمعتسي اوناك لب «مهيناوأ لامعتسا نع

 ترك م الغاز راما ارفف هه املا نزف ا اا

 بج لآ : يقي ملعيف «مهيناوأ نولسغي اوناك مهنأ مهنع لقني ملو

 .اهلسغ

 بتارملا :لاقي لب «خوسنمب سيل ثيدحلا اذه نأ :باوصلاو

 : ثالث

 اهلسغ بجي هذهف ؛كلذ ةساجن ملعت نأ :اهادحإ

 . قافتالاب

 .اهلسغ بجي ال هذهف ؛اهتراهط ملعت نأ : ةيناثلا

 لصألا نأل ؛اهلسغ بجي ال اًضيأ هذهف ؛اهلاح لهجت نأ : ةثلاثلا

 لَك يبنلا ةلاح نم مولعملا نألو «ءايشألا عيمج يف ةراهطلا

 نظ نإ نكل ءاهنم لوهجملا نولسغي اونوكي مل مهنأ هباحصأو

 ؛اهريغو يناوألا يف ماع اذهو «هلسغ بحتسا «كلذ ةساجن

 رثكت نيذلا رافكلاو «ةرمخلا نمدم ةيناك كلذو ءاهوحنو بايثلاك

 نم عروتت ال يتلا عضرملاو ضناحلا بايثكو ؛ةساجنلل مهتسبالم
 نإ هنأ :يأ ؛ثيدحلا اذه نم دارملا وه عونلا اذهو «ةساجنلا

 «هلسغ بحتسا «هريغ دجوي مل نإو «ىلوأ هكرتف «هريغ دجو
 هلوقو 2«. . . تاهبشلا ىقتا نمف» : مدقتملا ثيدحلا يف لخديو

۳ 



 يوق املكو .«'«كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عد» :رخآلا ثيدحلا يف

 . اهلسغ بابحتسا دكأت «ةساجنلا نظ

 .«لكف «هیلع هللا مسا تركذف «كسوقب تدص امو» : هلوقو

 .هضرعب لتقي ال هنأ : يأ ؛هحرج ًطارتشا يدع ثيدح يف يتأيو

 لتقت اهنإف ؛صاصرلا قدنبب ٌيمرلا :  غلبأ لب- سوقلا لثمو
 ايلف اهون

 لاسرإ : يأ ؛يمرلا دنع :هلحمو «هللا مسا ركذ طارتشا : هيفف

 ىلع اًوهس طقستو «ةنسلاو باتكلا اهطارتشا ىلع لد دقو «مهسلا

 . حيحصلا

 ءهندب نم ناك عضوم يأ يف مهسلا ذوفن :اضيأ طرتشيو

 .هيلع رودقم هنأل ؛هتاكذ تبجو ءاّيح هكردأ نإ نكل

 هللا مسا تركذف «ملعملا كبلكب تدص امو» : هلوق هلثمو

 .هلاسرإ دنع :اهلحمو «ةيمستلا طارتشا : هيف[ف] .«لكف «هيلع

 ااا ةميلعتو» العم ناكلا ةوك نأ طر هنأ دقو

 «هنم باب «عرولاو قئاقرلاو ةمايقلا ةفص :باتك يف يذمرتلا هجرخأ )١(

 كرت ىلع ثحلا :باب «ةبرشألا :باتك يف يئاسنلاو )۲١٠۸(« مقر

 . ب يلع نب نسحلا نع 5515(2) مقر «كبيري ال ام
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 يف يتأي امك ؛لكأي مل «كسمأ اذإو ءرجُز اذإ رجزنيو لسا اذإ

 . «لكأت الف «لكأ نإف» : يدع ثيدح

 الإ «هوحنو رقصلاك ؛ةملعملا رويطلاو «دهفلا :بلكلا لثمو

 . لكألاب الإ ملعتي ال هنأل ؛ لكألا مدع ريطلا يف طرتشي ال هنأ

 .هتاكذ تكردأف «ملعملا ريغ كبلكب تدص امو» :هلوقو

 مل نإو :يأ ؛هل بلكلا ديصب ال «هتاكذب لح هنأل : يأ ؛«لكف

 . لكأت الف «هتاكذ كردت

 اذه يفو :ملعلا لئاضف ركذ امل - هللا همحر- ميقلا نبا لاق

 رثأ دقف «لهاجلا نود ملاعلا بلكلا ديص حيبأ ثيح ؛ملعلا لضف

 .لقعت ال يتلا تاناويحلا يف ىتح ملعلا

¥ ¥ ¥ 

 .)00 )١/ «ةداعسلا راد حاتفم» : عجار )۱(
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 اه

 ءمِتاَح ن نب يدع نع ِثراڪلا نب ماه نع - (۳۷۷)

 ةَمَلَعُملا بآلكلا ٌلِسْرَأ يّنِإ الا َلوُسَر اي :ُتْلَق :َلاَق
 دو ملم كلك تسر اذ :َلاَقَ 0

 0 :َلاَق ؟َنلَتَ ْنِإَو :ُتْلَق .«َكْيَلَع َكَسْمَأ ام لكَ یا مس

 ضارعملاب يِمْرَأ ينإق : :ُتَلَق . اهن سيل بلك اًهكرشَ مل ام

 هو

 «هلکف َقّرَحَف « ضارعملاب تمر اًذإ» :َلاَقَف ا فلا

 :باب «ديصلاو حئابذلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )000(

 : باب «ديحوتلا :باتك يفو )0١١(« مقر ءهضرعب ضارعملا باصأ ام

 يف ملسمو 5977(2) مقر ءاهب ةذاعتسالاو «ىلاعت هللا امسا لا وّسلا

 «(۱۹۲۹) مقر «ةملعملا بالكلاب ديصلا :باب «حئابذلاو ديصلا :باتك

 .هل ظفللاو
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 اَمَنِإَف ؛”لكأت ال E نو تالك اهطلاع دو دفن ىلع

 .«ورْيَع ىَلَع مست ْمَلَو كبك ىلَع َتْيَعَس

 كذا ّلَعُملا كلك َتْلَسْرَأ اَذإ) :هيفو

 ُةَتْكرْدَأ ْنِإَو ةخبْذاف ءايَح ُهَتْكرْدَأَف هيلع

 , تاكد بلكلا ذا نِ ؛ هلک

 . ©0«هيلع وللا مس | رْكْذاَ َكِمْهَسِب َتْيَمَر اَذِإ» :اًضْيَأ ِهِفَو

 ِنْيَمْوَيلا :- ٍةَياَوِر يِفَو - ِنْيَمْوَي وأ TT : هيفو
 ت 0 0 و 5 و ص

 ناو ‹تئش نإ لكف «كمهّس ر أ الإ هيف ذجت ملف .# َةَنَآلَثلاَو

 مقر «بلكلا لكأ اذإ :باب ءديصلاو حئابذلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 :باتك يف ملسمو )01١59(« مقر «ديصلا يف ءاج ام :بابو (0

 )١9579(. مقر «ةملعملا بالكلاب ديصلا : باب «حئابذلاو ديصلا

 ديصلا عم دجو اذإ :باب «ديصلاو حئابذلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 ديصلا :باب «حئابذلاو ديصلا :باتك يف ملسمو «(0174) مقر ءرخآ اًبلك

 )١979(. مقر «ةملعملا بالكلاب

 «ةملعملا بالكلاب ديصلا :باب «حئابذلاو ديصلا :باتك يف ملسم هجرخأ (۳)

 .«بلكملا» :هلوق نود «(۱۹۲۹) مقر

 ءةملعملا بالكلاب ديصلا :باب «حئابذلاو ديصلا :باتك يف ملسم هجرخأ (5)

 . «هذخأ هتاكذ نإف» : ظفلب )١979(« مقر

 «ةملعملا بالكلاب ديصلا :باب «حئابذلاو ديصلا :باتك يف ملسم هجرخأ (5)

 ۰ .(۱۹۲۹) مقر

۳۹ 



 وأ هلق ءاَملا :يردت ال َكَّنِإَف ؛لكأت الف ءِءاَملا يف اقيرغ ُهَتْدَجَو ه2 و عل هد كي او ةروعت ل ا 2 فام

 . كمه

 «متاح نب يدع نع» :ثراحلا نب مامه ثيدح يف هلوق

 نكسميف ءةملعملا بالكلا لسرأ ينإ !هللا لوسر اي : تلق :[لاق]

 تركذو «ملعملا كبلك تلسرأ اذإ :لاقف هللا مسا ركذأو «يلع

 نإو :لاق ؟نلتق نإو :تلق .كيلع هكسمأ ام لكف «هللا مسا

 : «اهنم سيل بلك اهكرشي مل ام «نلتق
 ءاّملعم ناك اذإ بلكلا ديص لح يف حيرص صن اذه

 هنع باغ اذإ ديصلا :باب «ديصلاو حئابذلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 : باب «حئابذلاو ديصلا : باتك يف ملسمو «(0171) مقر ةثالث وأ نيموي

 )١959(. مقر «ةملعملا بالكلاب ديصلا

 ةضراع»و «(۲۸۹ /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و 750١(«2 /7) يبرعلا نبال «يذوحألا

 يوونلل «ملسم حرش»و ”5١7(. /5) يبطرقلل «مهفملا»و ) ٠١(«

 مالعإلا»و )٤/ ١98(«: قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و «(۷۳ /۱۳)

 حرش يف ةدعلا»و )٠١/ ٠٤١(« نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ١5١5(. /7”) راطعلا نبال «ةدمعلا

 «يراقلا ةدمع»و ٦٠١(« /9) رجح نبال «يرابلا حتف»و ۳٤١(« :ص)

 «راطوألا لين»و 8١(« /5) يتاعنصلل «مالسلا لبس»و «(55 /۳) ينيعلل

 . (0 /9) يناكوشلل

 ضم



 .اهنم سيل بلك هكرشي مل ام «ديصلا لتق نإو «هيلع هللا مسا ركذو

 ىلع تيمس امنإف» :هلوقب اهركذ ام يه :كلذ يف ةلعلاو

 . «هريغ ىلع مست ملو «كبلك
 رقصلاك ؛ةملعملا رويطلاو .دهفلاك ؛هانعم يف ام : بلكلا لثمو

 .امهوحنو نيهاشلاو

 :لاقف «بيصأف ءديصلا ضارعملاب يمرأ ينإف : تلق» :هلوقو

 الف «هضرعب هباصأ نإو «لکف «قزخف «ضارعملاب تيمر اذإ

 . (هلكأت

 امأو «هيف ذفنو .مهسلا هباصأف «يمآر] اذإ ديصلا لح : هيف

 . لحي ال هنإف «هلقثب هلتق ول

 .«بلكلا لكأي نأ الإ” : يبعشلا ةياور يف هلوق لثمو

 «لكأي ال نأ هوحنو بلكلا ديص لح يف طرتشي هنأ : هيفو

 كسمأ امنإ نوكي نأ فاخأ ينإف» : هلوقب هللعو «لحي مل «لكأ نإف

 اذهلو «ريثأت اهل هتين نإف ء«هسفنل كلذ ىون هنأ : يأ ؛«هسفن ىلع

 (مكيلع) :هلوقف ٤ : ةدئاملا]© مع نسما اع أوف : یلاعت لاق

 [نلمهنآ كلذ ليلدو «لحي ال نهسفنأل نكسمأ ام نأ ىلع ليلد

 رقصلاك ؛رويطلا فالخب ؛دهفلاو بلكلا يف اذه ؛نكسمأ امم نلكأي

 هنأل ؛هسفن ىلع كسمأ هنأ ىلع هلكأ لدي الو «لكأي هنإف ؛هوحنو

 .- مدقت امك  لكألاب الإ ملعتي ال

۳۷۱ 



 . خلإ 2. . .هحبذاف ءاّيح هتكردأف «كيلع كسمأ نإف» : هلوقو

 «لح «بلكلا هلتق نإو «هتاكذ بجو «هيلع ردق اذإ هنأ : هيف

 هللا فطل نم اذه :«هتاكذ بلكلا ذخأ نإف» :هلوقب كلذ للعو

 ديصلا اهذخأ لعجو «تاناويحلا هذه مهل رخس ثيح ؛هقلخب هتمحرو

 .هل ةاكذ

 ؟طرتشي ال وأ حرجي نأ طرتشي له :ءاملعلا فلتخاو

 ‹ حرج نود نم ديصلا قنتخا ولف « حرجي نأ طرتشي هنأ :بهذملا

 . لحي مل
 "حرج مل ولو «لحي هنأ :ةيناث ةياور دمحأ دنعو

 سيل بلك :يأ ؛خلإ «. . .اهنم سيل بلك اهطلاخ نإو» : هلوقو
 .هسفنب لسرتساو ءاّملعم وأ «ملعمب

 «رظحلا بناج بلغ «رظاحو «حيبم :ناببس عمتجا اذإ هنأ :هيفو

 كنع باغ نإو «هللا مسا ركذاف .كمهسب تيمر اذإ» : هلوق هلثمو

 .«لكف .كمهس رثأ الإ هيف دجت ملف «ةثالثلاو نيمويلا

 : يردت ال كنإف ؛لكأت الف «ءاملاب اقيرغ هتدجو نإو» : هلوقو

 يذلا همهس نأ نقيت ولف «ملعي مل اذإ اذه «كمهس وأ «هلتق ءاملا

 «عانقلا فاشك» ء(١٤۲ /94) «عدبملا» ء(۳۲۳ /5) «عورفلا» :عجار )1١(

 €Y) /ك)

 .(45 )٠١/ «فاصنإلا» : عجار (5)
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 هتعاس نم هجرخأ مث .رظني وهو ءءاملا ىف طقس ول امك ءلح «هلتق

 .[مرح] ءءاملا يف تام مث ءاّيح طقس هنأ ولو «لحيف ءاّئيم
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 )/  )”1لاق ءهيبأ ْنَع رَ ٍنْب مللاِدَبع نب ملا نع :

 وأ ءِدْيَص بلك لإ ءاَبلك یتتفا نم لوق د للك هللا لوسر تغمس

 0 ٍةَيْشاَم چ  eطان«)٠

 :باب ءديصلاو حئابذلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت #* )١(

 يف ملسمو «(0151) مقر «ةيشام وأ ديص بلكب سيل اًبلك ىنتقا نم

 .هل ظفللاو )١51/5(« مقر «بالكلا لتقب رمألا : باب «ةاقاسملا : باتك

 لتقب رمألا :باب «ةاقاسملا : باتك ىف 5 )١615/ مقر ملسم هجرخأ (۲)

 . بالكلا

 TAY)» /5) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» : ثيدحلا حرش رداصم *

 يوونلل «ملسم حرشاو 551٠(« /0) ضايع :ىضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 مالعإلا»و ۲٠١(« /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشا»و «(۲۴۷ )۱١/

 (ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١١٠ )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 = e /9) رجح نبال «يرابلا حتفاو ل( /۳) راطعلا نبال

١ 



 :  امهنع هللا يضر رمع نبا نع ملاس ثيدح يف هلوقو

 وأ ديص بلك الإ ءاّبلك ىنتقا نم :لوقي هب هللا لوسر تعمس»

 يبأ ثيدح يفو ««ناطاريق موي لك هرجأ نم صقني هنإف «ةيشام
 . «ثرح [بلك] وأ» ةريره

 ءايشألا هذه ريغل بلكلا ءانتقا مرحي هنأ حيرص صن اذه

 .ناطاريق هرجأ نم موي لك صقن «كلذ ريغل هانتقا نمو «ةثالثلا

 : كلذب دارملا سيلو «هريدقتب ملعأ هللاو «ميظعلا طسقلا وه : طاريقلاو

 نإف ؛اًءزج نيرشعو ةعبرأ نم ءزج وه يذلا هيلع حلطصملا طاريقلا

 «كلذ دري مل لك هللا لوسر نأ اتيقي ملعيو «ثداح حالطصا اذه

 «ةزانجلا ىلع ىلص نم» :- مدقت اميف  هلوق هلثمو «هلابب رطخ الو

 كلذ توافتيو ««ناطاريق هلف «نفدت ىتح اهدهش نمو «طاريق هلف

 . لماعلا ةين بسحب

 بقاعيف «ةيصعملا ىلع رارصإ اذه نأل : يأ ؛«موي لك» : هلوقو

 ةة لقا دم نم« فغا ةيصعملا ىلع راما ع

 .همثإ هب دادزي كلذ ىلع رصم وهو هيلع رمي تقو

 ىلع صرحي ناسنإلا نأ : يأ ؛«ثرح بحاص ناكو» :هلوقو

 صرح اذهلف «هريغ نم اًصرح ديزأ هب عقاو وه يذلا ءيشلا ظفح
 . ثرح بحاص هنأل ؛هب متهاو ءاذه ظفح ىلع ةريره وبأ

 ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و .(48 )۲١/ ىنيعلل «يراقلا ةدمعاو =

/N)( /9) یناکوشلل «راطوألا لين»و 0 . 
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 يِذي ف يلا ع انك :َلاَ هٍجيِدَخ نب. فار نع - )۳۷۹(
 اًمنغو ًالبإ اوُباَصَأَق ئيج َسانلا َباَّصَأَو هم م ھت نم ةقلخلا

 اوُبَصنَو ءاوُحَبدَو ولج مولا ِتاَيَرْخَأ يف لع يبل ناک

 ةرشع لدعف ا ءثِّفَكأ ِرودقلا كك يلا رم مان توُدعلا

 لينك ْمُهاَيْعَأَ لق ريع اهنم تف ءريتي متغلا نع

 ا هللا هسبَحف «٠ مهس ْمُهْنِم ْلُجَر یوه ةر « ةر سي ليَ

 ا ءاهنم مک اَ «شحولا دياَوأك َدباَو مئاهبلا ٠ ههل

 لو اد دلا وقال َّنِإ !هللا لوس ر ای تلق ا ««اڌکَه

 سلا َسْيَ لک يلع هلام ا رو لارا :َلاَق

 همظلا أَو ٌمظَعَف سلا ا : : َكِلَذ نع خاو فظل

 . 2(ةشبحلا ىَدُمَف

 لدع :باب «ةكرشلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 5 .رخأ عضاومو «(77057) مقر «مسقلا يف اًرشع

 ۱۳۷٦



 يذب هَ هللا لوسر عم انك» : جيدخ نب عفار ثيدح يف هلوق

 نم زاجحلا لابج ءارو ام وه ةماهت نأ فورعملا ««ةماهت نم ةفيلحلا

 نميلا ىلإ لصتي اهنمو «ةدج ىلإ لصتيو «عبني نم رحبلا ةهج
 دجن نيب ةزجاح اهنأل ؛كلذب يمسو «لابجلا ةلسلس وه «زاجحلاو

 ةامسملا يهو «ةنيدملا لهأ مرحم يه يتلا ةفيلحلا وذ امأو «ةماهتو

 ليلدب ؛اهريغ مسالا اذهب يمس دق هلعلو ءزاجحلا نم يهف «ءاسحلاب

 .«ةماهت نم» :هلوق

 اوباصأف» «مهداز ةلقل : يأ ؛«عوج سانلا باصأف» :هلوقو

 ‹«موقلا تايرخأ يف ةي هللا لوسر ناكو» «ةمينغ : يأ ؛ «اًمنغو ًالبإ

 ؛ةقاسلا يف نوكي هنأ ؛ ةنسحلا هتريسو «ةليمجلا هتداع هذه تناكو

 «ةربابجلاو كولملا ةداع فالخب ؛ عطقنملا لمحيو «فيعضلا يجزيل

 .- مدقت امك  فعضألاب يدتقي وهف

 الإ مدلا رهنأ ام لكب حبذلا زاوج باب «يحاضألا باتك يف ملسم هجرخأو =

 )١954(. مقر «ماظعلا رئاسو رفظلاو نسلا

 لامكإ»و ء(۲۷۸ /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 )٥/ ۳١۷(«‹ يبطرقلل «مهفملا»و 5١65(« /5) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو )١7/ ٠۲۲(« يوونلل «ملسم حرشاو

 ء(١١١ )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )4/ ٠۳(.

 «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ١6717(« /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 ةدمعاو 1۲١(« /9) رجح نبال «يرابلا حتف»و ۳٤٤(« :ص) يشكرزلل

 ليناو «(817 /5) يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(7١١؟ )7١/ ينيعلل «يراقلا

 )١8/9(. يناكوشلل «راطوألا
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 اهيف اولعجو : يأ ؛«رودقلا اوبصنو ءاوحبذو ءاولجعف» : هلوقو

 لب هللا لوسر مههني ملو ءعوجلا : كلذ ىلع مهلمح يذلاو «محللا

 .هرمأ اوصعي مل «مهاهن ولف ءالإو

 ثيح ؛ مهل اًبيدأت : يأ ؛«تئفكأف رودقلاب لَك يبنلا رمأف» : هلوقو

 . شيجلا رئاسل ةمينغلا نأل ؛هوعجاري مل

 قيرحتك ؛مامإلا كلذ ىأر اذإ لاملاب ريزعتلا ةيعورشم : هيفو

 ريغ نم قراسلاو «ةّلاضلا متاك ىلع مرغلا فاعضإكو «ٌلاغلا عاتم

 . حيحصلا وه اذهو ءزرح

 مسق هنأ : يأ ؛«ريعبب منغلا نم ةرشع لدعف ءمسق مث» :هلوقو

 يف :يأ :انه ريدقتلاو ءاريعب لدعت منغلا نم رشعلا تناكف ؛ةمينغلا

 ريدقت ىلإ عجرملاف «ةيحضألا باب يف امأو «ةميقلاب ةمسقلا باب

 اًعبس ةدحاو لك لدعت ةرقبلاو ةندبلا نأ ثيدحلا حص دقف ؛عراشلا

 . منخلا نم

 ؛ةرشع نع ةيحضألا باب يف ريعبلا نإ : ءاملعلا ضعب لوق امأو

 ةقثلا نم ةدايزلاو «ةدايز اذه يفو «حيحص نيثيدحلا الك نأل

 ىلع كلذو «ءيش ىلع درو اذه نأل ؛حيحصب سيلف ؛ةلوبقم

 «ةفداصم اذه عقو امنإو «ةيحضألا يف امك اًريدقت اذه سيلف «ءيش

 منغلا نم سمخ ةميق تناك ولف «ميقلا ىلإ ةمسقلا يف عجرملاف

 . صقنلاو ةدايزلا عبتي اذهو «كلذك تمسقل «ريعبلا ةميق لدعت

۴7۸ 



 ؛«مهايعأف ءهوبلطف ءريعب اهنم» درش :يأ ؛«دنف» :هلوقو

 امبر :يأ ؛«ةريسي ليخ موقلا يف ناكو» «هكاردإ نع اوزجع : يأ

 هسبحف «مهسب مهنم لجر ىوهأف» «هوکردأل «ةريثك تناك ول
 لعف همهلأ ثيح ؛هللا قيفوتو «لجرلا اذه ةنطف نم اذهو ««هللا

 لاقف» «قفوم داهتجا هنكلو «هرمأي مل لإ لوسرلا نأ عم «كلذ

 نإ» :هيأرل اًبوصمو «لجرلا كلذ ىلع اًينثم : يأ ؛ ب هللا لوسر

 ضعب نأ :يأ ؛«شحولا دباوأك» رفاون : يأ ؛ «دباوأ مئاهبلا هذهل

 نم ةرفن تاقوألا ضعب يف اهل نوكي ةسنأتسملا مئاهبلا هذه

 نع متزجع ام :يأ ؛«اهنم مكبلغ امف» «شحولا ةرفنك سانلا

 عم رودي مكحلا نأ :يأ ؛«اذكه هب اوعنصاف» «هحبذم نم هحبذ

 نم اهتاكذ ىلع تردق اذإ ةشحوتملا تاناويحلا نأ امكف ؛هتلع

 اذإ «ةيسنإلا تاناويحلا كلذكف «هنم هتاكذب الإ لحي مل «قلحلا

 .اهندب نم ناك عضوم يأ نم اهتاكذف ءاهنع زجع

 «هنع زجعيو رفني يذلا معي هنإف ؛«مكبلغ» :هلوق ىلإ اورظناو

 ىكذيف «هقلح نم هتاكذ نع زجعيو هوحنو رئب يف ىدرتي يذلا معيو

 وأ ءامهوحنو «قدنبك ؛حالس وأ «نیکسب هيلع ردق عضوم يأ نم

 كردأ وأ «تام ىتح كردي ملو يمر ءاوس ؛ماع اذهو «كلذ ريغ

 ةلزنم لزني لامتحالا ماقم يف لاصفتسالا كرت نأل ؛يكذو اًيح

 .لاقملا يف مومعلا

۴⁄۹ 



 تسيلو «ءاّدغ ودعلا وقال انإ !هللا لوسر اي :تلق» :هلوقو

 ءاهب حبذي نيكس دحاو لك عم نوكي ال هنأ : يأ ؛«ىدم انعم

 :لاقف» ءانلك هيلع ردقنو «ريثك هنأل : يأ ؛«؟بصقلاب حبذنفأ»

 مهف ««هولكف «هيلع هللا مسا ركذو» .هقارهأ :يأ ؛«مدلا رهنأ ام

 .ماع مكحب مهاتفأف ءاّصاخ ًالاؤس هولأس

 . هللا مسا ركذو «مدلا راهنإ طارتشا : هيفو

 نايسنلاو لهجلاب طقستو «ركذلا عم طرتشت ةيمستلا نأ مدقتو

 . حيحصلا ىلع ةاكذلاو ديصلا يف

 لكأ امو ةحيطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخنملا نأ ىلع لديو

 فرعيو - تيم مد سيل مد اهنم جرخو «تيكذو .تكردأ اذإ عبسلا

 مل ولو  لحت اهنإف  رمحأ يحلا مدو «دوسأ تيملا مد نإف ؛ كلذ

 مومع يف لخاد وهو «حيحصلا وه اذهو «- ةرقتسم ةايح اهيف دجوت

 مدل : كلذ دعب ىلاعت هلوقل ؛نآرقلا رهاظ وهو «ثيدحلا

 «ةددحملا راجحألاو «بصقلا : معي اذه «ناك ام [* :ةدئاملا]4 مكد

 . كلذ ريغو «ديدحلاو

 «ةاكذملا لحُي الو «هب ةاكذلا لحت ال يذلا ىنثتسا [مث]

 . «رفظلاو نسلا سيل» :لاقف

 ءنسلا امأ ؛كلذ نع مكثدحأسو» :لاقف «ةمكحلا ركذ مث

 اذهو «ةلعلا مومعل ؛ماظعلا رئاس اذكو «هب حبذلا لحي الف ««مظعف

۳۸۰ 



 . ")دمحأ نع ةياور وهو ‹حيحصلا وه

 . فيعض وهو «"نسلاب كلذ صيصخت :روهشملاو

 يذلا مه مهنأ :يأ ؛«ةشبحلا ىدمف ءرفظلا امأو» :هلوقو

 .رافكلا ةهباشم نع ىهن دقو «مهرافظأب نوحبذي

 امك ؛مزحلا عم ينأتلا حدمو «ةلجعلا مذ :ثيدحلا يفو

 : ليق
 "لزل لجعتسملا [عم نوكي] دقو هتجاح ّضعب ينأتملا كردي دق

100 

 .(۳۹۱ ۰۳۹۰ /۱۰) «فاصنإلا» «(۳۱۲ ۳۱۱ /5) «عورفلا» :عجار (۱)

 . قباسلا عجرملا قفز

 )1 E :رظنا . مييش نب ريمع همساو «يماطقلل تيبلا (۳)

 . لالجلا راد  وتيعش ماصع قيقحت

۴۸1 





 .«يحاضألا باب» :هلوقو

 : ءايشأ ةثالث ةدابعلا حبذو «ةداعو «ةدابع :نامسق حبذلا

 [ :لوألا]

 يدهك ؛بجاولا هيف لخديو «مرحلل ىدهي ام يهو ؛ايادهلا

 . قلطملا يدهلا وهو ؛بحتسملاو «نارقلاو ةعتملا

 : يناثلا

 وهو «دلولا دوجوب ىلاعت هللا ةمعنل اًركش حبذلا وهو ؛ةقيقعلا

 نع قعيف «دلولا فالتخاب فلتخيو «بألا قح يف دكأتم بحتسم

 .ةاشب ةيراجلا نعو «نيتاشب مالغلا

 : ثلاثلا

 اهتقوو «رحنلا موي دوجو ببسب حبذي ام يهو ؛ةيحضألا

 مايأ ةثالث وأ نيموي ىلإ رحنلا موي ديعلا ةالص نم - ةيحضألا :يأ

 .- مدقت امك  اهتقو لبق حصت الف «ءاملعلا نيب فالخ ىلع «هدعب

AT 



 يف اوفلتخاو ءاهدكأتو اهتيعورشم ىلع ءاملعلا قفتا دقو

 .اهبوجو

 باتكلاب اهتيعورشم تتبث دقو «ةدكؤم ةنس اهنأ : حيحصلاو

 :هلوق يف ةالصلا عم اهنرق ىلاعت هللا نأ اهدكأت نمو «ةنسلاو

 يكنه ناص َّنِإ لق :هلوق يفو «[؟ :رثوكلا]4َرَحْخأَو كبر لصف
 لعف نم ةنسلا يف درو اممو «ةيآلا ۲ : ماعنألا]# قامو یایحتو

 : ي يبنلا

 د ¥ ¥
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 لوألا تيا

 اب يلا ىَكض :َلاَق هل ِكِلاَم نب ست ْنَع )2( 
004 

 هب ص َّ 76 هه دس ص و فأ ."كلئأ وک

 عصوو 1 و .ء ىمسو و ت ١ ۰ نيدرف ا ا
2 2 57 

 )حاف اع هلح

(1) 

 . ٌضاَيبَو ُداَوَس هيف يِذَلا َوُهَو ُرَبْغَألا : ُحَلْمَألا : هيض لاق ع

 نم :باب «ىحاضألا :باتك يف يراخبلا هج رخأ : ثيدحلا جيرخت *

 : باتك يف ملسمو «رخأ عضاومو (oYTA)>» مقر « هديب يحاضألا حبذ

 )١93757(. مقر «ةيحضلا بابحتسا :باب «يحاضألا

 ء(۲۹۰ /5) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبطرقلل «مهفملا»و ٤١١(‹ /5) ضايع ىضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 «ماكحألا ةدمع حرشاو )١١9/١7(«2 يوونلل «ملسم حرشاو ۳7١) /ه)

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )٤/ 0.27١7 قيقد نبال

 ٠١١١(« /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و .(۷۹ )١/

 )۲١/⁄ 10٤)» ينيعلل «يراقلا ةدمعاو )٠١/ ٠١(« رجح نبال «يرابلا حتف»و

 يناكوشلل «راطوألا لين»و 4١0(. /14) يناعنصلل «مالسلا لبس»و

(0/ ۲۱). 
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 رسفو .ركذلا ىلع شبكلا قالطإ بلاغ نأل ؛نيركذ : يأ ؛«نينرقأ

 :نرقألاو ءداوسو ضايب هيف يذلا ربغألا هنأب : حلمألا فلؤملا

 .نورق هل يذلا

 عم طرش ةيمستلا :«ربكو «ىمسو «هديب امهحبذ» : هلوقو
 .ةنس ريبكتلاو «مدقت امك ركذلا

 ؛امهسوؤر ىلع : يأ ؛«امهحافص ىلع هلجر عضوو» :هلوقو

 .هحور قوهزل عرسأو «ناويحلل حيرأ هنأل

 : دئاوف ثيدحلا اذه يفو

 :اولاق اذهلو «ةيندب ةيلام ةدابع يهو ؛ةيحضألا ةيعورشم :اهنم

 ةقدصلا نألو .ىنعملا اذهل ؛اهنمثب ةقدصلا نم لضفأ اهحبذو

 .ةدرفم ةدابع مدلا كفس درجم نألو «ةضحم ةيلام ةدابع

 يف ايادهلا ةلأسم يف لاكشإلا لاز «ىنعملا اذه فرع اذإو

 ىنم يف حبذي امم اًريثك نإ :لاقف ءاهيف ثحب سانلا ضعب نإف ؛ ىنم

 مهف «حئابذلا ةرثكل ؛سانلا نم دحأ هب عفتني الو ءرفحلا يف ىقلي

 «يدهلا نع يفكي ءيش دجوي لهف «ريثك ىقبيو ءاريثك اًئيش نولكأي
 ؟عفنأ نوكيو «هنع “یزجیو

 كلذ يف مدلا كفس نأل ؛اودجي نلو ءائيش اودجي ملف اوثحبف

 نأ نسيو .هضعب يقب وأ «كلذ لك ّلِكُأ ءاوس ؛ةدوصقم ةدابع مويلا

 ءاثلث مهوحنو هناريج نم ءاينغألاو هئاقدصأ ىلإ يدهُيو ءاثلث لكأي

۱۳۸٦ 



 . ءارقفلا ىلع ثلثب قدصتيو

 ةفص يف ةي يبنلاب ءادتقالا بابحتسا : ثيدحلا اذه دئاوف نمو

 .نرقألا حلمألا نيمسلا ريختيف «ةيحضألا

 ولو «نسحي ناك اذإ هديب هتيحضأ حبذي نأ بحتسي هنأ :اهنمو

 ءاهحبذ ولف ؛نسحي ال ناك نإو «هريغ اهمحل عيطقتو اهخلَس ىلوت

 . كلذ نسحي نم لكوي نأ يغبنيف «ناويحلا بذع

 ةيحضألا نييعت يف يفكيو «حبذلا دنع ريبكتلا بحتسي هنأ :اهنمو

 ىلإ اهنع لدعي الف «قطنلا عم نيعتتو «نسحف ءاهب قطن نإو «هتين

 .اهلادبإ زوجي ةدرجملا ةينلا عمو ءاهريغ

 ؛ ينع اذه مهللا «كلو كنم اذه مهللا :لوقي نأ :قطنلا ةفصو

 .هل يه نم ركذيو ؛يمأو يبأ نع وأ «هدحو هل تناك نإ

 هنأل ؛ناويحلا ةحفص ىلع لجرلا عضو بابحتسا :اهنمو

 هاوفأ تددست امبرل «هلاحب هكرت ولف «مدلا جورخل عرسأو «هل حيرأ

 . قورعلا يف مدلا ناقتحاب هحور جورخ رسعو «قورعلا

 نم الإ نارقلاو عتمتلا يدهو ةقيقعلاو ةيحضألا حصت الو

 .عوطتلا يده امأو «منغلاو ءرقبلاو «لبإلا : يهو ؛ ماعنألا ةميهب

 عفن هنم دوصقملا نأل ؛رامثلاو بوبحلا ىتح «ءيش لك نم حصيف

 .هيلع نيئراطلاو هلهأ كلذ معيو «مرحلا ءارقف

 .ةيحضألاو «ةقيقعلاو «يدهلا : عورشملا حبذلا عاونأ هذهف
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 «بجاو كرت وأ ءروظحم لعفب بجو ام وهو - ءادفلا امأو

 بابلا اذه فلؤملا ركذو «ةضراع تارافك يهف .«  اهوحنو «رذنلاو

 حالطصا ىلع اذهو «ةمعطألا ةلمج نم اهنأل ؛ةمعطألا باب دعب

 نيذلا : يأ  نورخأتملا امأو «قفوملا لبق نيذلا : يأ ؛نيمدقتملا

 يحاضألا اوركذو ««عنقملا» يف هحالطصا اوعبت مهنإف «- قفوملا دعب

 نودصقي مهلكف «تادابعلا ةلمج نم اهنأل ؛تادابعلا باوبأ يف

 .- هللا مهمحر  مهتداع هذهو «تنكمأ امهم ةبسانملا
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 ے0 اکے ب ےس

 ءاهعاونأ لمكتساو «ةمعطألا ركذ امل ««ةبرشألا باتك» : هلوق

 مهضعبو «ةبرشألا درفي مهضعب نأ مدقتو «ةبرشألا ركذب اهعبتأ
 لحلا ةبرشألا يف لصألاو ءاهنم اهنأل ؛ةمعطألا عم اهركذي

 .-اًدج ةذيذل تناك ولو  ةمعطألاك

 : ءايشأ ةثالث اهنم مرحملاو

 :اهدحأ

 : ىناثلا

 : ثلاثلا

 . هيلع بترتت يتلا ةوشنلاو ركسلاب لقعلا ليزي يذلا وهو ؛رمخلا

¥ ¥ * 
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 ل باَّطَخلا َنْيَرَمَع نأ :رّمع نب هَلادَبَع نع - (*89)

 ميرخت لَرَت ُهَّنِإ !ساتلا اً :دْعَب مآ :هكلكيشلا ٍلوُسَر ِرَبنِم ىلع لاق

 يهتنن ادع هيف انّيلإ َدِهَع ب هللا لوُسَر نأ تددو ثالث م ه- هي ه منن < < ا طا ” ر ده
 . ")اولا نم ٌتاَوْبَأَو «ةلالكلاو ءَدَجلا : 22 ع 4 2 2 هت: 0

 :هلوق :باب ءريسفتلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ءرخأ عضاومو «(5757) مقر ۰ :ةدئاملا]© ُباَصَتاْلاَو ٌميِتِمْلاَو رثا اتل

 )۳٠۳۲(. مقر «رمخلا ميرحت لوزن يف :باب ءريسفتلا :باتك يف ملسمو
 «مهفملا»و «(557 /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 5١١(« /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و ٤٠١(« /1) يبطرقلل

 ةدعلا»و )٠١/ ١89(« نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 رجح نبال «يرابلا حتف»و ١551١(« /7) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف

 «راطوألا :لين»و )١4/ 5١١(«. ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ء(55 )٠١/

 ٥۷(. /9) يناكوشلل

۳4۲ 



 رو

 ربنم ىلع لاق رمع َّنأ» :رّمع نبا ثيدح يف هلوقو

 ‹كلذ ىلع هورقأف «ةباحصلا نم ةلمج رضحمب : يأ ؛ ك هللا لوسر

 «لاق ام ىلع هوقفاوي مل ول مهنإف «مهنم اًيتوكس اًعامجإ ناكف
 . هيلع اوركنأل

 يهو «رمخلا ميرحت لزن هنإ !سانلا اهيأ :دعب امأ» :هلوقو

 «ةسمخلا هذه ميرحتلا لوزن نيح لمعتسملا نأ : يأ ؛«ةسمخ [نم]

 ذيبن الإ مرحي ال :اولاق ثيح ؛نييفوكلل افالخ «ميرحتلا اهمعيف

 . اًدج ةريثك ةلدأب نوجوجحم مهنكلو «[بنعلا]

 هذ رمع نأكو ءاًريخأ الإ ةلأسملا هذه يف فالخلا ثدحي ملو

 اوفلتخي مل مهنأ عم «كلذب مهربخأو «سانلا بطخ ثيح كلذ مهل

 ممألا يف نإ» :ِلكك يبنلا لاق اذهلو ءاّمهلم اًثدحم ناك ها هنإف ؛اهيف

 «'(باطخلا نب رمع وهف «ثدحم يتمآ يف ناك نإف «نيثدحم مكلبق

 .- مالسلا هيلع لاق امكو [أ]

 نم ةثالثلا هذهف «(لسعلاو ءرمتلاو «بنعلا نم» :هلوقو

 نظ امل مث «بوبحلا نم ناذهف ««ريعشلاو «ةطنحلاو» «تايولحلا

 :لاق «ةسمخلا هذه نم الإ نوكي ال رمخلا نأ سانلا ضعب مهوتي هنأ

 مقر «راغلا ثيدح :باب «ءايبنألا ثيداحأ :باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 نم :باب «ةباحصلا لئاضف :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو ("559)

۳۹۴۳ 



 ؛رامخلا ةيمست :كلذ نمو «هاطغ : يأ ؛«لقعلا رماخ ام رمخلاو»

 «ةوشنو ركس هب لصحو «لقعلا ىطغ ام لكف : يأ ؛هب ىطغتي هنأل

 يفو - «هليلق ركسأ ام» :درو اذهلو ءاريثك وأ ناك ًاليلق ؛مارح وهف
 . ”(مارح هنم فكلا ءلمف»  (هنم قرفلا» : ةياور

 اظفح ؛رمخلا دح بتر ىلاعت هللا نأ :دودحلا يف مدقتو

 فيكف ءال وأ ءركس ءاوس ؛ركسملا برش ىلع بترتي دحلاو «لوقعلل
 اذإف ؟مئاهبلا نيبو هنيب قرافلا وه يذلا هلقع باهذب لقاعلا ىضري

 ءانزلاو لتقلا نم ؛لعف امب لابي مل «  هللاب ذايعلاو - ناسنإلا ركس

 ىلع ةبوقعلا عراشلا بتر امنإو «هسفن لتق وأ «هسفن ىلع لاب امبرو

 . كلذ ىلإ [اًي] عاد سفنلا يف نأل ؛رمخلا برش

 دج هيلع يقرر ملقا خلا ريغ ةا هالا بوش امار
 ؛ةمرحملا ءايشألا يف ةدعاق هذهو «كلذ نع عنمي يعبطلا عزاولا نأل

 هيلع بترو «هنم عراشلا رذح ءاهنم هلعف ىلإ عزاو سفنلا يف امف

 عراشلا رذح «هكرت ىلع ثحي يعبط عزاو سفنلا يف امو «ةبوقعلا

 .ةبوقعلا هيلع بتري ملو «هنم

 انيلإ دهع ناك كك هللا لوسر نأ تددو ثالث» : هند لاق مث

 ‹ هڪ هيلع اهمكح يفخ لئاسم ثالث : يأ ؛ «هيلإ يهتنت اًدهع نهيف

 مقر «ركسم لك نع يهنلا :باب «ةبرشألا :باتك يف دواد وبأ هجرخأ )١(

 «هريثك ركسأ ام :ءاج ام :باب «ةبرشألا : باتك يف يذمرتلاو .(۷)

 .(1855) مقر مارح هليلقف

۳4٤4 



 .اًحيرص اصن

 اهريغك ةثالثلا هذه نيب دق ي هللا لوسر نأ :ملعي نأ يغبنيو

 ‹نمؤم هيف باتري ال امم اذه «هعورفو نيدلا لوصأ نم سانلا

 ؛هريغ دنع هملع نوكيو «ءيش ةمألا ضعب ىلع ىفخي دق نكلو

 .رمع ىلع لئاسملا هذه تيفخ امك

 «ملعي مل ام ملع عدي مل ثيح ؛ 5 رمع لضف :اذه يفو

 هنأ نيكو .«فقوتي نأ ملعي ال اًمع لئس اذإ ملاعلل يغبني اذكهو

 .ملاعلا قيفوت نسحو «ملعلا ةرازغ نم اذهو «كلذ ملعي ال

 عم دجلا ثاريم : يأ ؛«دجلا» : لاقف «ثالثلا هذه نيب مث

 مهضعب بهذف ؛ مهدعب نمف ةباحصلا هيف فلتخا دقف ؛مأ ريغل ةوخإلا

 يف هقفلا بتك يف هوطسب ام ىلع «مهنم خأك هلعجو «كيرشتلا. ىلإ

 كلام ذخأ هبو «تباث نب ديز بهذم اذهو «ةوخإلا عم دجلا : باب

 20 هللا مهمحر دمحأ بهذم نم روهشملا وهو «يعفاشلاو

 «بألاب لدم دجلا نإف :اولاق ريغ ال سايقلا كلذ ىلع مهليلدو

 .تيملا نم برقلا يف اووتساف «كلذك ةوخإلاو

 )١( «بلاطملا ىنسأ» «(558 /5) «يقوسدلا ةيشاح» :عجار )۳/ ١١(«

 «جاتحملا ةفحت» )5/ 5١7 »5١١(« «فاصنإلا» )۷/ 7٠١0(.
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 بهذم اذهو «ةوخإلا طقسُي بألاك دجلا نأ ىلإ مهضعب بهذو -

 اهراتخا دمحأ نع ةياورو «ةفينح يبأ بهذم وهو «قيدصلا ركب يبأ

 «مالسإلا خيشو «صفح وبأو «ليقع نبا :مهنم ؛هباحصأ نم ريثك

 ؛رخآلا لوقلا ضقانتو «سايقلاو «باتكلا :مهليلدو :«©0هذيمالتو

 هلعجو «نآرقلا نم ةريثك عضاوم يف اَبأ دجلا ىمس ىلاعت هللا نإف

 نبا نأ امكف «سايقلا ىضتقم اذهو «ثاريملا يف هدقف دنع بلاك

 قرف الو ءّبأ بألا وبأ كلذكف «قافتالاب همدع عم نبالاك نبالا

 كلذ رهظي امك «ةريثك هوجو نم ضقانتم رخآلا لوقلا نألو ءامهنيب

 .هلئاسم عبتتو «هلمأت نمل

 نباو دجلا وبأ دجو ول هنإف ؛مهسايق درط اضيأ مهنكمي الو

 ايوتشا امهنأ عم .قافتالاب خألا نبا طقسو «دجلا وبأ ثرو «خألا

 «لئاسملا ضعب يف اضقتنم سايقلا ناك اذإو «بألا نم برقلا يف

 ةوخإلا امأو «كش الب حيحصلا وه لوقلا اذهو ءهفعض ىلع لد

 . قافتالاب دجلا مهبجحيف مألل

 لاش اذهل «رمع ىلع لكشأ امم هذه :«ةلالكلاو» : هلوقو

 يتلا ةيآلا : يأ ؛ “«فيصلا ةيآ كيفكت» :هل لاقف ءا يبنلا اهنع

 «فاصنإلا» ء(١۷۸ /5) «راتحملا در» ء(١۱۸ /۲۹) «طوسبملا» : عجار )١(

(۷/ °). 

 «(۱۷٦۱)مقر «ةلالكلا ثاريم : باب « ضئارفلا : باتك يف ملسم هجرخأ )۲(

 .رخأ عضاومو
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 ملعت اهلمأت :يأ ؛ءاسنلا ةروس يف ةيآ رخآ يهو «فيصلا يف تلزن

 سانلا قفتاو ءاهرسفو ءه ركب يبأل تناب دقو «ةلالكلا يه ام

 هلوقف «دلاو الو هل دلو ال نم يه :لاقف «هريسفت ىلع كلذ دعب

 4 ع أ م م 72

 وأ حأ و ا وأ ةدلح ترو لجر تاک ناول 0

 «ةباحصلا ضعب ةءارق يف امك «مأ نم فا ؟[١١ :ءاسنلا] سا

 ءالع نإو دجلا وأ بألا دوجوب نوثري ال مألل ةوخإلا نأ ىلع لدي

 .لزن نإو نبالا تنب وأ نبالا نبا وأ «تنبلا وأ نبالا دوجوب الو

 لئاسم نم لئاسم : يأ ؛«ابرلا باوبأ نم باوبأو» :هلوقو

 ها رمع اذهف «هدعب ءاملعلا اهصرخت اذهلف ءاهنيبي ملو [تام] ءابرلا

 «هنم ملعأ ركب يبأ دعب ةمألا يف نكي مل هنإ ىتح «ميظعلا هملع عم

 «كلذ عمو «هرشع هدعب نم عمو «هراشعأ ةعست رمع عم نأ : يأ

 ‹ هبوط تام ىتح هيلع ةلكشم لزت ملو «لئاسملا هذه هيلع تيفخ

 اهملعيو «ةمألا ضعب ىلع ىفخت اهنإف «ملعلا لئاسم نوكت اذكهو

 . ملعأ هللاو , مهريغ هملعيو «ءيش ءالؤه ىلع ىفخيف ‹ مهضعب
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 هلك هللا َلوُسَر َّنَأ :- اَهْنَع هللا ضر - ةشئاَع ْنَع ۲ ر وو
 . مارح َوُهَف «َركْسأ بارش لک» :َلاَقف «عْملا ِنَع لس ج 0 2 و ر ° ا رس

 2 .ن 1 1

 . لّسَعلا ذيبن : عثببلا : 5 لاق

 ؛«عتبلا نع لئس ي4 هللا لوسر نأ» : ةشئاع ثيدح يف هلوق

 . لسعلا ذيبن هنأب فلؤملا هرسفو

 رمخلا :باب «ةبرشألا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * (1)

 «ةبرشألا :باتك يف ملسمو .(07574 .5771) مقر «عتبلاو «لسعلا نم

 .(۲۰۰۱) مقر «مارح رمخ لك نأو ءرمخ ركسم لك نأ نایب : باب

 ,(556 /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم #

 يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و 7٠١(« ⁄۸) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 ع حرشا)و 1557(2 /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ,.(ه6 /۸)

 2(؟١١5 )٤/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو )١17/ ۱٦۹(« يوونلل

 ةدعلا»و )٠١/ 223٠١ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و

 رجح نبال «يرابلا حتف»و ١55/8(« /7) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف

 «راطوألا لين»و ١7١(« /؟١) ىنيعلل «يراقلا ةدمع»و ) ٤١(«

 ْ .(017 /9) يناكوشلل

۳4۸ 



 :تاياورلا ضعب يفو ««مارح وهف ركسأ بارش لك» :هلوقو
 لاؤسلا نأ عم «ماع باوج اذهف «املكلا عماوج يتوأ دق ناكو»

 معي مكحلا ناكو «صاخ ءيش نع لئس اذإ لكي هتداع هذهو «صاخ

 ركذي ام اريثك ىلاعت هللا نإف ؛نآرقلاب ءادتقا ؛هريغو هنع لوؤسملا

 ءاهانعم يف وه ام لك يف كلذ ممعي مث «ةلأسم يف صاخلا مكحلا

 رمتلا ذيبن نم مدقت ام معي «مارح وهف ركسأ بارش لك» :هلوقف

 سيل «بارش لك» :هلوقو ءاهريغو ريعشلاو ةطنحلاو لسعلاو بنعلاو
 ةفراعتملا ةلاحلل ةياكح اذه امنإو «بورشملا صيصخت :دارملا

 . تابورشملا ريغ تاركسملا نم id «مهدنع

 نم ةعبارلا ةئملا يف الإ ثدحت مل اهنإ : ليقف «ةشيشحلا امأو

 لاق نكلو ءاهميرحتب مزجي ملف «مهضعب ىلع تلكشأو «ةرجهلا
 نم اهءازجأ نألو ءرمخ يهف ءركست اهنأل ؛"”مارح يه :روهمجلا

 رمخ لكو ءرمخ ركسم لكف «حيحصلا وه اذهو ءرمخلا ءازجأ
 . اريثك وأ ًاليلق ًالوكأم وأ ءاًبورشم ناك ءاوس «مارح
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 يتلا رمخلا ريسفت يف ءاج ام :باب «ةبرشألا :باتك يف يقهيبلا هجرخأ )١(

 .(۲۹۱ /۸) اهميرحت لزن

 TT)» م40 «ينابرلا بلاطلا ةيافك» ء(۸٥٤ /5) «راتحملا در» :عجار ()

 «فاصنإلا» ١158(« /9) «جاتحملا ةفحت» «(75 /۲) «بلاطملا ىنسأ»

(۱۰/ ۲۸ ۲۲۹). 
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 : لاق « اًمُهنع هللا ئِضَر - سابع نب هللادّْبع نع - (”80)
EE rنأ ْملْعَي ملأ !ًانالف هللا لتاق :لاقف ءاَرْمَخ عاب انالف نأ :رّمع غلت  

2 
 م وځشلا ُمُهْيَلَع ثَمْرح ءَدوُهَيلا هللا لتاق» :لاق لكك هللا َلوُسَر

 تے و

 .!؟٩«اًهوعابف اَمولَمَجَف

 باذي ال :باب «عويبلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 :باب «ءايبنألا :باتك يفو )۲٠٠١(« مقر «هكدَو عابي الو «ةتيملا محش

 ءةاقاسملا :باتك يف ملسمو «(۲۳۷۳) مقر «ليئارسإ ينب نع ركذ ام

 )۱١۸۲(. مقر «مانصألاو ريزنخلاو ةتيملاو رمخلا عيب ميرحت :باب

 ۲٠١(« /0) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و ؛(5717 /5) يبطرقلل «مهفملا»و

 ء(۲١۲ )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )5١١75(«

 نبال «يرابلا حتف»و ١559(« /7) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 (راطوألا لين»و «(5”7 /1١؟) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و 51١5(«: /5) رجح

 . (31760 /0) يناكوشلل

f 



 هللا نإف ؛؟ مدقت امك  ليحلا ميرحت اذه يف ءخلإ «. . .ارمخ

 هيلإ لصوتلا الو «مارحلا حابي الف «هنمث مرح ءائيش مرح اذإ ىلاعت
 .ناك قيرط يأب

 :لاقف «دوهيلا هباش دقف ءاذه لثم لعف نم نأ :ركذ مث

 ؛«اهوعابف اهولمحف .موحشلا مهيلع تمرح ؛دوهيلا هللا [لتاق]»

 هوباذأ :ًالوأ ؛نيترم مارحلا اورّيغ مهف «- مدقت امك  اهولكأف : يأ

 اذهو «هنمث اولكأف كدولا اوعاب مث «كدولا ىلإ محشلا نم هوريغف
 :لاقف مهديلقت نم لك هللا لوسر رذح دقو «دانع وأ مهنم لهج

 وأ .«ليحلا ىندأب هللا مراحم اولحتستف .دوهيلا لعفك اولعفت ال»

 .لاق امك

100 

 يبأ نع ةطب نبال هازعو )۲۹ /۲۹) «ىواتفلا عومجملا يف ةيميت نبأ هركذ )۱(

 . هدانسإ نّسحو ءاعوفرم هذ ةريره

١:١١ 
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 لصألا نأو «ةبرشألاو ةمعطألا ركذ مدقت : «سابللا باتك» : هلوق

 سابللا كلذكو ءهلوسرو هللا همرح ام الإ اهنم مرحي الف «لحلا اهيف

 مهل حابأ ثيح ؛هدابعب هتمحرو هللا ةمعن نم اذهو «لحلا هيف لصألا

 عيمجف «مهحلاصمل اًعيمج ضرألا يف ام قلخو «نوجاتحي ام
 وأ «ناتك وأ .ءفوص وأ ءربو وأ «نطق نم ؛ةحابم سبالملا عاونأ

 «ثانإلا نود ةمألا هذه ا ءاهريغ

 : يف هلوقب هركذ دقو

¥ ¥ ¥ 
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 : لي هللا ُلوُسَر لاق : لاق 4ط ٍباَّطَخلا نب َرَمَع ْنَع-(۸9

 .©200ةرخآلا يف ةي ءاثثلا يفت نم هت ؛ريرحلا اوُسَبلَت ال»

¥ ¥ # 

 ريرحلا سبل :باب «سابللا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * (۱)
 يف ملسمو )٥٤۹۲« ٥٤۹٩(« مقر «هنم زوجي ام ردقو «لاجرلل هشارتفاو

 ىلع ةضفلاو بهذلا ءانإ لامعتسا ميرحت :باب «ةنيزلاو سابللا :باتك

 )5١59/ ١١(« مقر «لجرلا ىلع ريرحلاو بهذلا متاخو «ءاسنلاو لاجرلا

 .هل ظفللاو

 ٥۷٤(« /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(۳۸ )١5/ يوونلل «ملسم حرش»و ۳۸١(« /5) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۳٠۲ /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )٠١/ ۲١۷(« نقلملا نبال «ماكحألا

 ةدمعاو «(۲۸۷ )٠١١/ رجح نبال «يرابلا حتف»و ١٠١٦١١(« /۳) راطعلا

 .(۷۲ /۲) يناكوشلل «راطوألا ليناو ۲ /۲۲) ينيعلل «يراقلا

١5 



 و ل ا 7 هاد ا 7 ه

 : لوق لي هللا َلوُسَر ٌتْعِمَس :َلاق « هيلو ةفيذح ْنَع - (536)

 ٍةَّضِفلاَو بَهّذلا َِينآ يف اوُبَرْشت ًالَو «َجاَيَدلا الو ريرحلا اوُسَبلَت آل»
 2 وع هو مس ت ص 2 1 5 عوقم م 7

 .©0«ةرخآلا يف ْمكَلَو ءاينذلا يف مهل اَت ؛ اًهِفاَحِص يف اولكأت الو

 مل ءايندلا يف هسبل نم هنإف ؛ريرحلا اوسبلت ال» :رمع ثيدح

 . «ةرخآلا ىف هسبلي

 لكألا :باب «ةمعطألا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )01١١(«. مقر «ضضفم ءانإ يف

 ءءاسنلاو لاجرلا ىلع ةضفلاو بهذلا ءانإ لامعتسا ميرحت :باب «سابللا

 )5١51(. مقر

 ء(1۹ /8) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يوونلل (ملسم حرش»و )٦/⁄/ ٥٦٦(« ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 مالعإلا»و 5١5(« /5) قيقد نبال (ماكحألا ةدمع حرش»و .(70 )١5/

 حرش يف ةدعلا»و )٠١/ 5١7(« نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 40(2 )٠١/ رجح نبال «يرابلا حتفاو ١٠١١(« 5 /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا

 يناكوشلل «راطوألا لين»و .(04 )۲١/ ينيعلل «يراقلا ةدمعاو

 .( )1/ 8١

۷ 



 هللا نأل ؛“ةنجلا لوخد مدع نع ةيانك اذه :ريبزلا نبا لاق

 ۲١[. :جحلا] رر اهيف ْمُهُساَبلَو# : لاق ىلاعت

 .هسبل ىلع ديدشلا ديعولا :اذه يفو

 دح هيف ام :ةريبكلا دح نأل ؛رئابكلا نم ريرحلا سبل نأ : هيفو

 يفن وأ «بضغ وأ «ةنعل بيترت وأ «ةرخآلا يف ديعو وأ ءايندلا يف

 .ناميإ

 ةدعاق تمدقت دقو «ديعولا صوصن نم هريغك ثيدحلا اذهو

 ءافتناو «هطورش عامتجاب الإ عقي ال ديعولا نأو «صوصنلا هذه لثم

 يف دولخلا عناوم نمو ءاهدوجو ىلع بتر ام :هطورشف ؛هعناوم

 نم رانلا يف دلخي ال هنأ ىلع ةمألا فلس قفتا دقف ؛ناميإلا :رانلا

 خزربلا يف بذع نإو وهف «ناميإ نم لدرخ ةبح لاقثم هبلق يف ناك

 . ةنجلا ىلإ هريهطت دعب هلآم نأ دب الف «- رانلا يف وأ

 قلعتي [و] ءاريبك وأ ناك اًريغص ؛ركذلا ىلع ريرحلا مرحيو

 .ريغصلا يلوب ميرحتلا

 «بوثل اعبات ناك نإو «هريثكو هليلق مرح ءادرفنم ناك نإو

 اوُسبلت ال :لوقي ةا : لاد نع :هدنسب دمحأ مامإلا دنع هرظنا )١(

 : لاق هنأ : :وك يبنلا ِنَع لوقي ثدحي َرَمُع تعمس ينإف ؛ريِرَحْلا ٌمُكءاَسِن
 ريُرلا ُنْب ِهّللاَدبع لاقو « ٤ رخآلا يف ُهْمَبْلَي مل ايندا يف َريِرَحْلا َسِبَل نم»

 .(77 /1) هََّجْلا ٍلْخْدَي مل قرخآلا يف ُهْسَبْلَي مل ْنَمَو :ِهِدْنِع نم

1۹۸ 



 نم بستكي نأ دب ال «هسبل داتعا نم هنإف ؛هيلع ةرضم اًضيأ هيفف

 .اهثنؤيو ةعيبطلا ثنخي هنإف ؛اًئيش ثانإلا عبط

 .ظيلغلاو «قربتسإلاو « سدنسلا : ىمسيو ؟ هلم قيقرلا مرحيو

 اوسبلت ال» : ةفيذح ثيدح يف هلوقب هركذ دقو «جابيدلا : ىمسيو

 .روكذلا ىف صاخ اذهو ,«جابيدلا الو ريرحلا

 ىف اولكأت الو «ةضفلاو بهذلا ةينآ ىف اوبرشت الو» :هلوقو

 ةبسنلاب ةثالث باوبألا نأل ؛ثانإلاو روكذلل ماع اذهو ««اهفاحص

 : ةضفلاو بهذلا ىلإ

 . ىثنألا الو ركذلل حابي الف ؛اهقيضأ ةينآلا بابف

 .ركذلا نود ىثنألل حابيف ؛ سابللا باب هيليو

 .هريغ يف حابي ال ام حالسلا يف حيبأ دقف ؛حالسلا باب اهعسوأو

 .ةلعلا ىف

 ؛اهوحنو شرفلاك ؛سابللا ريغ ريرحلا نم ىثنألا ىلع مرحيو

 جوزلا هب عتمتي سابللا نإف ؛جوزلل هب نيزتلا ىلإ اهجايتحا مدعل

 جوزلل حابي الف ءاهلامعتسا اهل حيبأ ولف ءاهوحنو شرفلا امأو ءاهنم

 .اهنم هب عتمتلا



 ؛ «ايندلا يف مهل اهنإف» :لاقف كلذ ميرحت يف ةلعلا ركذ مث

 ةيلستو «ةمكحلل نييبت اذهف ««ةرخآلا يف مكلو» ءرافكلا : يأ

 .ةرخآلا يف اهنم

¥ ¥ * 
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 ءِةَمِل يذ ْنِم تيار ام :َلاَق «بزاَع ِنْب ِءارَبلا ٍنَع - (85)
21 
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 .©!ٍليوّطلاب ًالَو «ريصقلاب َسْيَل ءِنْيَبِكْدَملا َنْيَب ام

 يذ نم تيأر ام» :بزاع نب ءاربلا ثيدح ىف هلوق

 ةفص :باب «بقانملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت *

 «لئاضفلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )۳۳١۸(. مقر ءب يبنلا

 . (۲۳۳۷) مقر قلك يبنلا ةفص يف :باب

 ةضراع»و .(۱۹۳ /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و «(7717 /۷) يبرعلا نبال «يذوحألا

 (ماكحألا ةدمع حرشاو )٠١/ 9١(« يوونلل «ملسم حرشاو )۷/ ٠٤(«

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ۲٠١(« /5) قيقد نبال

 حتف»و ٠٠١١(« /7) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )١/ ٠١(«

 )¥1 /⁄1) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )٠١/ ٠١(. رجح نبال «يرابلا

 5١(. /۲) يناكوشلل «راطوألا لين»و

١5١١ 



 هنأل ؛كلذب يمس ؛نيبكنملا ىلإ لصي مل يذلا رعشلا :ةمللا

 .امهب ملي نأ داكي

 .«ءارمح ةلح يف» : هلوقو

 .نيبوثلل مسا :ةلحلا

 هيلع  هقلخ نسح يف الك هللا لوسر نم نسحأ"» :هلوقو
 سانلا نسحأ وهف «قالخألا نسحأ ىلع هلبج هللا نأ امكف « مالسلا

 كرتي ًانايحأ هنأ : يأ ؛«هيبكنم يف برضي رعش هل» :هلوقو

 ءةَكِج :امهغلب اذإ ىمسيو «نيبكنملا ىلع برضي ىتح هسأر رعش

 .امهنع لزني هكرتي نكي ملو

 يأ ؛هقلَح فاصوأ نم اذه : نيكل وب مدعيا : هلوقو

 سيو ءردصلا عساو هنأ

 يف طسوتم هنأ : يأ ؛«ليوطلاب الو ريصقلاب سيل» :هلوقو

 نركب ان سجا اهو هقلخلا

 «كلذ نع يهنلا درو دقو ءرمحألا سبل زاوج :اذه يفف

 : اب يبنلا هسبل يذلا رمحألاب دارملا نإ : - هللا همحر - ميقلا نبا لاقف

 رمحألا :دارملا سيلو «ضيب مالقأو رمح مالقأ هيف يذلا وهو ؛ةربحلا

 «نول اذهف «صلاخلا رمحألا وهف «هنع يهن يذلا امأو «صلاخلا

11۲ 



 . “نول كلذو

 سبل يذلا : يأ انه رمحألاب دارملا نأ : ثيدحلا رهاظ نكلو

 ءرمحألا سبل نع يهنلا حص دقو «صلاخلا رمحألا :- اب يبنلا

 : لماحم ةدع ىلع ثيدحلا اذه لمحف

 . ميقلا نبا هركذ ام :اهدحأ

 نكلو «ةهاركلل يهنلا نإو «زاوجلا ىلع ليلد هلعف نإ : ليقو
 «ةجاحلا ىلع كلذ لمحو «[ت]اهوركملا لعفي ب يبنلا نكي مل

 .هيلإ هجايتحال هسبل امنإ هنأو

 اخ و اها سالا مخا لوترلا نأ فو

 قئالخلا نأل ؛ قلخلا نسح ىلع ليلد اذهو «هردص ةعس : هيفو

 . ابلاغ ةنطابلا قالخألا بسانت ةرهاظلا

* ¥ * 

 . ىنعملاب (570 ء١١۳٠ )١/ «داعملا داز» : عجار )000
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 ٌمياَرلا تيرم

 و

 لك هللا ُلوُسَر نرَمَأ :َلاَق ء4 ٍبْزاَع نب ءاَرَبلا نع - (۷)

 ر عابتاو «ضيرَملا ة ةدايعب 2 نع ًاناَهنَو سب

 «مولظَملا رص «- مسقُملا ر وأ  مّسَقلا ِراَرْبِإَو «سطاَعلا ٍتيِمْشتَ

 منت وأ - مي تاوَح ْنع ًاناَهَنَو مدام ِءاَشْفِإَو ا

 شاو ءّىّسقلا ِنعَو ءرثاّيَملا ِنعو ةّضِفلاِ ترش ْنَعَو «بَهذلا

 .“جابيدلاو ٍقَرْبَتْسِإلاَو ريرحلا

 رمألا :باب «زئانجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت # )١(

 سابللا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )١١87(« مقر «زئانجلا عابتاب

 «هريغو برشلا يف ةضفلاو بهذلا يناوأ لامعتسا ميرحت :باب ء«ةنيزلاو
 .هل ظفللاو «23077) مقر

 ٥٦١(« /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 )١5/ ۴١(« يوونلل «ملسم حرش»و .(89”7 /5) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(۸٠۲ )٤/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )٠١/ 755١(« نقلملا نبال «ماكحألا

 = 20706٠ :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و /١76017(« /7) راطعلا

١1: 



 اناهنو «عبسب لَك هللا لوسر انرمأ» :ءاربلا ثيدح يف هلوقو

 ءاهتلمج نم اهنكلو «هيهاونو هرماوأ لك هذه تسيل :«عبس نع

 هنأو «هتعيرش نسح ىلع لدت هيهاونو هرماوأ لکو ءاهنم ضعبو

 . قالخألا نساحم ميمتتل ثعب

 وأ «ةدحاو ةبطخ يف يهاونلاو رماوألا هذه عمج هنأ لمتحيو

 .اعيمج اهركذو «ءاربلا اهظفح نكلو «ةددعتم بطخ يف

 ىلع مهضعب نيملسملا قح يف ركذ يتلا رماوألا هذه لكو

 . سابللا يف قلعتت ركذ يتلا يهانملا ضعبو « ضعب

 ةدع يف اهيلع عراشلا ثح دقو ««ضيرملا ةدايعب انرمأ» :لاقف

 «نيملسملا مومعل ةدكؤم ةنس يهو «ةريثك حلاصم اهيفو «عضاوم

 «نيدلاولا ةدايعك ؛ةعيطق وأ اقوقع دعُي اهكرت ناك اذإ بجت دقو

 .دكأتلا داز «برقلاو لاصتالا داز املكف «بيرقلاو بحاصلاو

 بسحب ؛ةثالث وأ نيموي وأ اًموي :يأ ؛اهب بغي نأ نسيو

 نإو ءاهنم راثكإلا بحي ضيرملا نكي مل نإ اذهو «ضيرملا لاح

 . موي لك هداع ولو «هتبغر عبتن «كلذك ناك

 مدقتو ءاهنفدو اهيلع ةالصلل : يأ ؛ «ةزانحلا عابتا» : يناثلا

 اهدهش نمو «طاريق هلف ءاهيلع ىلص نم نأو «كلذ ىلع ثحلا

 ‹(1 /8) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )٠١/ ٥(,( رجح نبال «يرابلا حتفاو =

 ١79(. /9) يناكوشلل «راطوألا لين»و

١16 



 .ناطاريق هلف «نفدت ىتح

 ضرف هنفدو هلمحو هيلع ةالصلاو «تيملا زيهجت اودع دقو

 نم لك مثأ ءالإو «نيقابلا نع طقس «يفكي نم هب ماق نإ ؛ةيافك

 . كلذ ىلع ردقو «هلاحب ملع

 :لاقيف «دمح اذإ : يأ ؛«سطاعلا تيمشتو» :لاق : ثلاثلا

 . هللا كمحري

 .تيمستلا : ىنعمب تيمشتلاو

 راخبلا اذه هنم جرخ اذإ ناسنإلا نأ :دمحلا يف ةبسانملا هجوو

 دمحلا بجي ةمعن هجورخ يفف ؛هرضأل همسج يف سبتحا ول يذلا

 .اهيلع

 ءهساطع نم غرف اذإف «كلذ دنع ندبلا لزلزتي هنإف :اضيأو

 ةمعن كلذ ناك «ةلزلزلا هذه ببسب فالتخالا نم هءاضعأ هللا ملسو

 :اهيلع جلا تحب للا حن

 هعمس نم لك ىلع اقح ناك «بجاولا اذهب ماقو «دمح اذإف

 «ةمعنلا هذه ركشل قيفوتلاب همحر امك : يأ ؛ةمحرلاب هل وعدي نأ

 هذه لثم راضحتسا نسحأ امف ءاهريغب مايقلاب همحري نأ هللا وعديف

 !اهركشب مايقلاو معنلا

 «كلذ دعب سطع اذإف «تاتيمشت ثالث ىلإ تيمشتلا دحو

 داتعملا نأ امك ؛ ضرملا ىلع لدت هترثك نأل ؟ةيفاعلاب هل ءاعدلا نس

۱٤۱٦ 



 . ةحصلا ىلع لدي هنم

 ؟ةيافك وأ «نيع ضرف تيمشتلا له :اوفلتخاو

 . "9ةيافك ضرف هنأ : بهذملا

 ليلدب ؛"”دمحي هعمس نم لك ىلع نيع ضرف هنأ :حيحصلاو
 نإو «تّمشي مل «دمحلا كرت هدمعت ملعو «دمحي مل نإف «ثيدحلا

 . مّلَعو ركذ «ًالهاج وأ ءاّيسان [ناك] هنأ نظ

 كيلع مسقأ اذإ : يأ ؛«مسقملا وأ مسقلا راربإو» :لاق : عبارلا

 [امإ] كيلع مسقأ امنإ هنأل ؛هثنحت الو ء«همسق ربت نأ عرش «كوخأ

 . كب هقوثوو «كب هنظ نسحل امإو «كماركإل

 .ةيصعم ريغ ىلع ناك اذإ هرب بجي نم مسق راربإ بجيو

 هيلع نكي مل اذإ ملسملا مسق راربإ ملسملا ىلع بجي : خيشلا دنعو

 . ةرضم كلذ يف

 ملسم لك ىلع بجي :يأ ؛«مولظملا رصنو» : لاق : سماخلا

 . هتعاطتسا ردقب هرصني نأ ملظُي اًملسم ىأر

 «ةميلول كاعد اذإ :يأ ؛«يعادلا ةباجإو» :لاق : سداسلاو

 .ررض كيلع نكي مل نإ ةباجإلا كل تعرش

 ٠١١(. /۲) «عانقلا فاشك» :عجار )١(

 ١۳١(. /؟) حلفم نبال «ةيعرشلا بادآلا» :عجار (؟)

11۷ 



 بجتف «سرعلا ةميلول ةوعدلا الإ «ةبحتسم ةوعدلا ةباجإو

 . هتلازإ ىلع ردقي ال ركنم اهيف نكي مل ام ءاهيلإ ةباجإلا

 الف «هؤالعإو هراهظإ :يأ ؛«مالسلا ءاشفإو» :لاق : عباسلاو

 «فرعت مل نمو تفرع نم ىلع مّلستف «دحأ نود اًدحأ هب صخت
 ةنجلا اولخدت ال !هللاو» : هلي يبنلا لاق ؛كلذ ىلع ثحلا درو دقو

 هومتلعف اذإ ءيشب مكتبنأ الفأ ءاوباحت ىتح اونمؤت الو ءاونمؤت ىتح

 ناسنإلا ناك اذإف «لاق امك وأ ««مكنيب مالسلا اوشفأ ؟متبباحت

 «ناميإلا كلذ ىلإ يعادلا ناكو «هب شبيو «دحاو لك ىلع ملسي

 ههجو يف اقلمت هتشاشبو همالس ناك اذإ امأو «ةبحملا كلذ نع ردت

 نم اذهو «نيهجولا [وذ] وه اذهف «هبسو هباتغا «باغ اذإف «طقف

 . ءاضغبلاو ةوادعلا بابسأ

 . اهب رمأ عبس هذهف

 متختلا وأ ميتاوخ نع اناهنو» :لاقف ءاهنع ىهن يتلا ركذ مث

 .رمع نبا ثيدح يف ىنأي امك ؛لاجرلل اذهو ««بهذلاب

 ءاسنلاو لاجرلل ماع اذهو ««ةضفلاب برش نعو» :لاق : يناثلا

 ىلإ ةجاحلا عم زوجي ال برشلل اهذاختا ناك اذإو «- مدقت امك -

 «نونمؤملا الإ ةنجلا لخدي ال هنأ نايب :باب «ناميإلا :باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 )٥٤(. مقر

١16 



 «ةاودلاو ليملاو «ةرخبملاك ؛برشلا ريغل اهلامعتساب فيكف «برشلا

 !؟اهوحنو

 «حالسلا امأو «حالسلا ريغ يف اذهو «يهنلاب ىلوأ بهذلاو

 .هريغ نم عسوأ هنأ مدقتف

 يف امك ناوجرألا رثايم : يأ ؛ «رثايملا نعو» :لاق : ثلاثلا

 دعاجلاك رمحأ لحرلا قوف لعجي ام : يهو ؛“”تاياورلا ضعب

OEيرو رج  

 ىلإ ةبسن «يبصو «يقش :نزوب (ٌيسقلا نعو» :لاق : عبارلا

 نم ملقو «ريرح نم ملق ؛ةملقم بايث يهو ءرصمب ةيرق «اسق»
 .اهريسفت يف ليق ام حصأ اذه «هريغ

 ريرحلا ىواست اذإ ريرحلاب ملقملا بوثلا نع يهنلا : هيفو
 بهذملا نم روهشملا ناك نإو ‹«حيحصلا وه اذهو «هريغو

 . ثيدحلا اذهل ضراعم ال نكلو «"هتحابإ

 .(ريرحلا سبل نعو» : لاق : سماخلا

 .«قربتسإلاو» : لاق : سداسلاو

 .ريرحلا عاونأ نم اهلك هذهو ««جابيدلاو» : لاق : عباسلا

 مقر «ريرحلا سبل هرك نم : باب «سابللا :باتك ىف دواد وبأ هج رخأ )000

 .(06186) مقر «ةديبع ثيدح : باب «ةنيزلا 00 «)400۰)

 ۳٤۹(. /۱) يوادرملل «عورفلا حيحصت» :عجار (۲)

۱۹ 



 .ناعملو قيرب هل يذلا قيقرلا وه :قربتسإلاف

 عيمجب هسبل لاجرلا ىلع مرحيف «ريرح نم ظلغ ام وه : جابيدلاو

 . هعاونأ

 . 4ظ رمع ثيدح يف هنم حابي ام يتأيو

0# 
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 سماك تير

 نأ : اَمُهْنَع هللا يضر  َرَمْع نب اع ْنَع - 0
 ِنِطاَب يف ن ل ناكو ف نه اعنا عطصا ا لا لوس

 :َلاَقَو ءٌهَعّرَتف َسْلَج هت م كلذ سالا حص 27

 وب ىَّمَرَف ««لخآد ْنِم ُهَّصَق ُلَعْجَأَو مت َداَحلا اَذَه ُنَبْلَأ تنك ينإ»
4 

2 

 . همی داَوَخ هساتلا دين ادب ُهَسَبْلأ ال !هللاَو» : لاق َه م

 0 مْمُبلا هدب يف ُهَلَعَج : ظفل يِفَو

 ميتاوخ :باب «سابللا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 «ةنيزلاو سابللا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو «(00717) مقر «بهذلا

 )5١91(. مقر «لاجرلا ىلع بهذلا متاخ ميرحت : باب

 نطب يف متاخلا صف لعج نم :باب «سابللا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (؟)
 ميرحت :باب «ةنيزلاو سابللا :باتك يف ملسمو )٥٥۳۸(« مقر «هفك

 )۲٠۹۱(. مقر «لاجرلا ىلع بهذلا متاخ

 ۲٤۸(« /1) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يبطرقلل «مهفملا»و ٠٠۳١(« /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 = «ماكحألا ةدمع حرشاو )55/١5(« يوونلل «ملسم حرشا»و «(504/6)

١١ 



 اًمتاخ عنطصا لكي هللا لوسر نأ» :رمع نبا ثيدح يف هلوقو

 امم :يأ ؛«هسبل اذإ هفك نطاب يف هصف لعجي ناكف «بهذ نم

 . هتحار يلي

 هب ءادتقالا ىلع مهصرحل : يأ ؛«هلثم سانلا عنصف» :هلوقو

 .هلاوحأ عيمج يف

 تنك ينإ :لاقف ءهعزنف ءربنملا ىلع سلج هنإ مث» :هلوقو

 !هللاو :لاق مث «هب ىمرف «لخاد نم هصف لعجأو «متاخلا اذه سبل

 .«مهميتاوخ سانلا ذبنف ءاّدبأ هسبلأ ال

 «بهذلا ريغ نداعملا رئاسو ةضفلا نم متاخلا ذاختا زوجي

 يهنلا يف حيرص ثيدحلا اذهو «بهذلا متاخ لجرلا ىلع مرحيف

 .اًحابم لوألاب ناكو «هنع

 . «اًدبأ هسبلأ ال هللاو» : هلوقو

 . مسقلاب كلذ ديكأت[و] «هسبل ميرحت : هيف

 . خسني ال ٌرقتسم مكح اذه نأ :هيفو

 يف هلك يبنلاب نودتقي اوناك مهنأو فو ةباحصلا لضف :هيفو
 . مهلاعفأو مهلاوقأ

 نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 77١(« /5) قيقد نبال =

 )٠١/ ©« راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )7/ /١١51(2

 رجح نبال «يرابلا حتف»و )٠١/ ۳١۹(. /7؟) ينيعلل «يراقلا ةدمعاو 0

1۲۲ 



 : ىرخألا ةياورلا يف امك ىنميلا يف هلعج بابحتسا :هيفو

 . «ىنميلا هدي يف هلعجو»

 كلذ يف درو دقو «ىرسيلا يف هلعج بحتسي :مهضعب لاقو

 . ثيدح

 هل لعاف لوأ نوكي نأ ءيشب رمأ نم ىلع بجي هنأ : هيفو

 يده وه امك ؛هل كرات لوأ نوكي نأ يغبنيف «ءيش نع ىهن نمو

١551 



 ء ھم ر

 ىّ ولا لوس نأ : هلو ٍباَطَلا نب َرَمُع نع(
 ر ع ئ و 2 ا ا ا کپ ه

 ديعبصإ 6 هللا لوسر انل رو ءاذكه الإ ءريرحلا سوبل نع

 .©”ىَطْسُولاَو َةَباَبّسلا
o2 0 1 ت هو  o 

 عضم وم الإ ءريرحلا سبل ْنَع هلك هللا لوس وسر ىهن : : ملسملو

 . عر وأ ِثَآلث وأ ٍنيعَبَص , |!

 سبل :باب «سابللا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 : باتک ىف ملسمو ع١ 26ه90) مقر «لاجرلل هشارتفاو ريرحلا

 لاجرلا ىلع ةضفلاو بهذلا ءانإ لامعتسا ميرحت : باب ‹ةنيزلاو سابللا

 «سبل» لدب «سوبل» :هدنع نأ الإ ءهل ظفللاو «250794) مقر ءءاسنلاو

 .«ىطسولاو ةبابسلا» لدب «ةيابسلاو ىطسولا» : هذنع اذكو

 ءانإ لامعتسا ميرحت :باب «ةنيزلاو سابللا :باتك يف ملسم هجرخأ (0)

 )5١59(. مقر ءءاسنلاو لاجرلا ىلع ةضفلاو بهذلا

 .(05ا/7 /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(۸٤ )١5/ يوونلل «ملسم حرش»و 07945 )٥/ يبطرقلل «مهفملا»و

 = دئاوفب مالعإلا»و ۲۲١(« /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

١١5 



 ريرحلا سبل نع ىهن ةَ هللا لوسر نأ» :رمع ثيدح يف هلوقو

 عضوم الإ :يأ ؛«ىطسولاو ةبابسلا ةيعبصإ انل عفرو ءاذكه الإ

 ««عبرأ وأ ثالث وأ نيعبصإ عضوم الإ» : ملسم ةياور يفو «نيعبصإ

 ةعبرأ الإ لجرلا ىلع ريرحلا سبل مرحي : يأ ؛ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو
 .هوحنو فاجسلاك ؛هريغل اًعبات ناك اذإ اذهو «نود امف عباصأ

 ةعاسلا تيب ىتح «ريثكلاو ليلقلا مرحيف «ًالقتسم ناك اذإ امأو

 صقي نأ :هتحابإو هلح ىلإ قيرطلاف «هوحنو افاجس ناك اذإ هوحنو
 رهظي الف ءاهوحنو ةقرخ هيلع طاخي وأ «عباصألا ةعبرألا ىلع داز ام

 .نود امف ةعبرأ ردق الإ هنم

 .هريغو ريرحلا ىواست اذإ ريرحلاب ملقملا مرحي هنأ مدقتو

 لمع لزي ملو «ريرحلاب هللا اهفرش - ةبعكلا رتس حابيو

 دبع هنإ : ليق رضخألا ريرحلا اهاسك نم لوأو ءاذه ىلع نيملسملا

 تناكو ءاذه انموي ىلإ ريرحلا ىسكت لزت مل مث «ناورم نب كلملا

 .هريغ نم ًانايحأو «ريرحلا نم ىسكت ًانايحأ كلملا دبع لبق

 اذإ نود امف عباصأ عبرأ :ريرحلا نم هلامعتسا حابملا اذهف

 نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و «(7507 )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع =

 ةدمعاو 7417(2 )٠١١/ رجح نبال «يرابلا حتفاو ١5672١(2 /۳) راطعلا

 لين»و ء(١۸ /۲) يناعنصلل «مالسلا لبس»و ء(۸ /۲۲) ينيعلل «يراقلا

 : .(79 /۲) يناكوشلل «راطوألا

١6 



 ناك اذإو .فحصملا سيكو «ةفرشملا ةبعكلا ةوسكو «اًعبات ناك

 هيف نأل ؛هسبل حابي برحلا يفو ءامهوحنو برجو «ةكحك ؛ةجاحل

 «مهتظاغإل ؛ عضوملا كلذ يف رتخبتلا حيبأ اذهلو «هللا ءادعأل ةظاغإ

 . لجرلا ىلع مرحيف كلذ ادع امو «ةليلق اًمالقأ اًملقم بوثلا ناك اذإو

 «جوزلل نيزتلا ىلإ نهتجاحل ؛ريرحلا سبل ءاسنلل حابيو

 جدوهلا روتس نهلامعتسا : هلثمو «هنم شرفلا لامعتسا نهيلع مرحيو

 .- مدقت امك مرحي اذهف «ريرحلا نم اهوحنو لماحملاو

 .هوحنو اًرتس هذاختا اذكو ءروص هيف يذلا بوثلا سبل مرحيو

 . ضرألاب سادي اشارف لعجي نأ الإ رّوصملا حابي الف
 هيلع ناك ولو «هيف ةالصلا حصت مل ءامرحم بوثلا ناك اذإو

 مرحملا ريغ ربتعي الو «ةدابعلا طرش ىلع درو ميرحتلا نأل ؛هريغ
 نأل امإ ؛مرحم اهدحأ  ًالثم  باوثأ ةسمخ هيلع ناك ولف ءاّرتاس

 يف ىلصف «كلذ وحنو ءابوصغم هنوكل وأ «ةروص وأ ءاريرح هيف
 نألو ءاهنم رتاسلا نيعتي مل هنأل ؛هتالص حصت مل ءاهلك ةسمخلا

 ءاهطورش نم طرش ىلع وأ «ةدابعلا سفن ىلع داع اذإ ميرحتلا

0300 
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 .رافكلا لاتق : وه .«داهجلا يف» : هلوق

 عاطقو «ةاغبلاو «رافكلا لاتق معيف ؛اقلطم لاتقلا وه :ليقو

 . مهوحنو «قيرطلا

 رادتقالاب هدييقتو «رادتقالا عم ةيافك ضرف هنأ :لاتقلا مكحو

 «لولسملا مراصلا» يف مالسإلا خيش ملكت امل اذهلو «هقالطإ نم ىلوأ

 ؛لاتقلا نع فكلاب رمألا اهيف يتلا ةكم يف تلزن يتلا تايآلا ىلع

 هذه نأب لوقلا ركذو «لاتقلل مهتقايل مدعو «نيملسملا فعضل

 . ةفاك نيكرشملا لاتقب هللا رمأ ثيح ؛ فيسلا ةيآب تخسن دق تايآلا

 «ةخوسنم تسيل اهنأ : حيحصلاو : 2 هللا همحر  خيشلا لاق

 تاقوألا نم تقو يف نوملسملا ناك ىتمف «هتلع عم رودي مكحلا نأو

 «برحلا اونلعأ مهنأ ردق ولو «مهلاتقو رافكلا ةمواقم ىلع نوردتقي ال

 يفف «مهرادتقا مدعو مهفعضل ؛ررض مالسإلا ىلعو مهيلع لصحل

 . ىنعملاب (۲۲۹ «۲۲۸ /۱) ةيميت نبال «لولسملا مراصلا» :عجار (۱)
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 ؛رافكلا ةملاسمو «لاتقلا نع فكلا نيملسملا ىلع بجي لاحلا هذه

 عرش امنإ لاتقلا نألو ءرمألا لوأ يف هَ هللا لوسر لعف امك

 امبر لب «ةحلصمب دوعي ال ناك اذإف «نيملسملاو مالسإلا ةحلصمل

 .هكرت ىلوألاف ءررضلاب داع

 : تالاح ثالث يف نيع ضرف داهجلا نوكيو

 مهيلع بجو «سانلا رفنتسا ىتمف ؛مامإلا هرفنتسا اذإ :اهادحإ

 «ىمعو «ضرمك ؛رذعل الإ فلختلا دحأل زوجي الو ءريفنلا

 | .امهوحنو

 .هيلع نيعت «لاتقلا فص رضح اذإ : ةيناثلا

 دالب رافكلا رصح اذإ :لثم ؛اعافد لاتقلا ناك اذإ :ةثلاثلا

 . عفدلاو لاتقلا رداق لك ىلع بجيف «مهيلع اوبلاكتو «نيملسملا
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 لوألا ثيردحا
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 ناك اي هللا َلوُسَر َّنأ : 5 ىَقْوَأ يب نب شاِدْبَع ْنَع -(۳۹۰)

 هلا تن يح راف دع ُدَعلا ايف َيِقَل يلا ِهِماَّيَأ ضْعَب يف

 ارا ّودَعلا ءاقل اتمت ال !ُساَّنلا اهب :َلاَقَق ءئهيف َماَق

 ٍلآلظ َتْحَت َهَنَجلا َّنَأ اوُمَلْعاَو ءاوربصاف ا اذِإف ءةيفاعلا

 َيِرْجُمَو ءباتكلا َلْزْنُم مل : لكي يتلا َلاَق مث .«ٍفوُيّسلا

 . يهبل اترصناو ءُْهْمِرْها !ٍباّرْحَألا مزاَهَو ءباَحّسلا

 :باب «ريسلاو داهجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* (۱)

 ر «سمشلا لوزت ىتح لاتقلا رخأ ءراهنلا لو لتاقي مل اذإ ب يبنلا ناك

 :باتك يف ملسمو )787١(« مقر «ودعلا ءاقل اونمت ال :بابو )۲۸۰٤(«

 ءءاقللا دنع ربصلاب رمألاو ءودعلا ءاقل ينمت ةهارك :باب ءريسلاو داهجلا

 .(755١؟) مقر

 لامكإ»و ء(۲۹۷ /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ((575 /۳) يبطرقلل «مهفملا»و «(55 /5) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و «(50 /7١؟) يوونلل «ملسم حرشاو

 = 20558 )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(707 /5)
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 ضعب يف ةَ يبنلا نأ» : ىفوأ يبأ نب هللادبع ثيدح يف هلوقو

 تناكو ««سمشلا تلام اذإ ىتح رظتنا .ودعلا اهيف يقل يتلا همايأ

 .مهحبص «حابصلا كردأ اذإ ؛- مالسلاو ةالصلا هيلع  هتداع هذه

 بهت ىتح رظتني لب «راهنلا طسو يف لتاقي مل «هنم نكمتي مل اذإف

 ء«طشنأ هنأل ؛نيملسملا ةوعدو ةالصلا تاقوأ رضحتو «حايرلا

 .رصنلا لوصحل برقأو
 ءودعلا ءاقل اونمتت ال !سانلا اهيأ اي» :لاقف مهيف ماق مث

 . «ةيفاعلا هللا اولأساو

 له ملعي ال ناسنإلا نإف ؛ودعلا ءاقل ينمت نم ريذحتلا : هيف

 ؛هعم ام ةبغرلا نم هعم نأ ولو ؟ال مأ «هطاشنو هتردق ىلع رمتسي

 اهبلقي هللا ديب بولقلا نأل ؛كلذ دعب هل لصحي ام يردي ال هنإف

 «ةيفاعلا هللا لأسي نأ يغبنيف «ةعس يف ناسنإلا ماد امف «ءاشي فيك

 لبق دبعلا ةفيظو هذهف «ةيفاعلا نم لضفأو عسوأ دحأ يطعأ ام هنإف

 .ودعلا ءاقل

 ءربصلا مكتفيظو نأ : يأ ؛«اوربصاف «مهومتيقل اذإف» : لاق مث

 .هب مترمأ امب مايقلاو

 نبال «يرابلا حتفاو (,۳۴ /7) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و =

 «يراسلا داشرإ»و .(۲۲۷ )١5/ ىنيعلل «يراقلا ةدمع»و ٠١١(. /5) رجح

 .)1۲ /ه) ينالطسقلل

١7 



 ةنجلا نأ اوملعاو» :لاقف ءربصلا ىلإ يعادلا ببسلا ركذ مث

 لوخدل بابسألا مظعأ نم داهجلا نأ : يأ ؛«فويسلا لالظ تحت

 . لق وأ َّلَكَق ءاوس ؛ ةنجلا

 يرجمو .باتكلا لزنم مهللا» :لاقف «هرصنتساو «هبر اعد مث

 «كلوسر ىلع نوبزحتي نيذلا :يأ ؛«!بازحألا مزاهو «باحسلا

 ىلع كبزح رصناو «مهمزها :يأ ؛«مهيلع انرصناو «مهمزها»

 . كبرح

 «هيأر ةوقو « مالسلا هيلع  هتريس نسح : ثيدحلا اذه يفف

 رصنلا اهب لصحي يتلا بابسألا نم اذه يف عمج دقف «هتعاجشو

 :رومأ ةدع

 .راهنلا طسو نع لاتقلا ريخأت : اهنم

 ىلع اولكتي ال نأو «مهل هحصنو «هباحصأل هميلعت :اهنمو

 .ءاقللا دنع اوربصي نأو «مهتوق

 بجويف «فويسلا لالظ تحت ةنجلا نأب مهبيغرت :اهنمو

 .لاتقلا ىلع اومدقي نأ كلذ

 . هللا نم رصنلا بلط مث «ةيلوقلاو ةيلعفلا بابسألا لذب :اهنمو

 .خلإ «. . .باتكلا لزنم مهللا» :لاقف ؛همعنب هيلإ لسوتلا :اهنمو

 يرجم» :هلوقو «ةينيدلا ةايحلاو نيدلا حالصل باتكلا لزتأف

 جا ١



 هيف اذهو ««بازحألا مزاهو» «ةيويندلا ةايحلل اذهو ««باحسلا

 ىلع ةيويتانلاو ةحينلا نتاج ةه لسور اذنيف: (ايندلاو قيدلا ةا

 . مهئادعأو هئادعأ ىلع مهرصن
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 لا ر
 ًطاَبر» : َلاَق لكي هللا َلوُسَر نأ : هط ٍدْعَس ِنْب ٍلْهَس ْنَع 291

 مكيَحأ طوس ْعضْوَمو اع امو ندا نِ ربح لا يبس يف موي
 يف ُدْبَعلا اهحوُرَي ةَحْوَرلاَو ءاّهْيلَع اَمَو اَينّدلا َنِم ٌرْيَخ ةَتَجلا يف
 .٠٠«ّهْيَلَع اَمَو ايدل َنِم دْيَخ ةَوْدَعلا ْوَأ بولا ٍليِبَس

 ريخ هللا ليبسم يف موي طابر» :دعس نب لهس ثيدح يف هلوق

 . «اهيلع امو ايندلا نم

 طابر لضف :باب «داهجلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 «ةرامإلا :باتك يف ملسمو «هل ظفللاو ء(٠۲۷۳) مقر «هللا ليبس يف موي

 )۱۸۸١(. مقر ءارصتخم «هللا ليبس يف ةحورلاو ةودغلا لضف : باب

 207٠١ /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(١۲ )*١/ يوونلل «ملسم حرش»و 07١4 /7) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 20575 )٤/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(۲۸۲ )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا

 ةدمعاو ..(80 /”) رجح نبال «يرابلا حتفاو ١51/5(2 /7) راطعلا

 «(89 /5) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )١5/ ۱۷١١(. ينيعلل «يراقلا

 .(؟ 5 /۸) يناكوشلل «راطوألا لين»و
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 نيملسملا نيب يتلا دودحلا : يأ ؛رغشلا موزل وه :طابرلا

 وهو «نيملسملا ىلع رافكلا مجهي الئلو «لاتقلا لجأل نيرفاكلاو

 ؛ةكم يف ةماقإلا نم لضفأ هيف ةماقإلا لب «تابرقلا لضفأ نم

 ايندلا نم ريخ اًدحاو اًموي هيف ةماقإلا نأ : ثيدحلا اذه يفو

 ؟كلذ نم رثكأ هيف ةماقإلاب كنظ امف ءاهيلع امو

 ايندلا نم ريخ ةنجلا يف مكدحأ طوس عضومو» :هلوقو

 اذه ناسنإل نأ ردق ول «ةنجلا ىف اصعلا عضوم : يأ ؛«اهيلع امو

 عضوم هل ْنَم ناك ءاهيلع امو ايندلا رخآلو ءةنجلا نم رادقملا

 «صقانلاو لماكلا نيب ةاواسم ال هنأل ؛ لضفأو ىلعأ ةنجلا ىف طوس

 «ميظعلا زوفلاو «هللا اضر هلوصحب لصحي ام نيب ةلضافم الو

 «ىناغلا عطقنملا نيبو «ىقابلا مئادلا نيب ةبسن الو «هريغ نيبو

 افر ةرحآلاو اتاق اهذ اتدلا تناك ول تقلا نعي لاق اذهلو

 اًميِف - ُءاَمَلُعْلا ََمَتا َكِلَذَكَو» :- هللا همحر - ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق )١(

GOs 
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 ةرواجملا نم لضفأ هللا ليبس ىف داهجلا لجأل روغثلاب ماقملا نإف» :لاقو

 «ىواتفلا عومجم» «ءاملعلا نيب افالخ كلذ يف ملعأ ام «ةنيدملاو ةكمب

.)0/۷( 
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 ىلع هراتخيو «يقابلا فزخلاب بغري نأ لقاعلاب اًريدج ناكل ءاّيقاب
 يه ةرخآلاو «ينافلا فزخلا يه ايندلاو فيكف «ينافلا بهذلا

 20! ؟يقابلا بهذلا

 ءاهرخآ ىلإ اهلوأ ايندلاو ءطوسلا عضوم نيب ليضفتلا اذهو

 ةدم الإ اهنم ناسنإلل سيلو فيكف «ريدقتلاو ضرفلا هجو ىلع
 .!؟هرمع

 ‹هرمع نم ليلقلا لقأ الإ لصحي مل هتدجو «هيلإ ترظن اذإ مث
 وفصي امف ءاهريغو تاوهلو بئاصمو ربكو رغص يف بهذي هرثكأو
 .ليلقلا الإ هل

 . «هللا ليبس يف دبعلا اهحوري ةحورلاو» : هلوقو

 .هرخآ ىلإ لاوزلا نم :يأ «راهنلا رخآ ريسلا وه : حاورلا
 ؛«اهيلع امو ايندلا نم ريخ» ءراهنلا لوأ ريسلا وهو ؛«ةودغلا وأ»

 ناك .داهجلل ادغ وأ حار نمف ءدصاقملا ماكحأ اهل لئاسولا نأل

 امف ءاهيلع امو ايندلا نم ريخ مويلا ضعبف «دهاجملا رجأ هرجأ

 . !؟رثكأف مويلاب كنظ

¥ ¥ * 
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 تلاَّثْلا تيس
 ر هه ار

 م هس ل اس 3 أ 922 2 م <

 هللا بّدتنا» : لب ئبنلا نع هذ ةرْيره ىبأ ْنَع - (۳۹۲
 ه ريوس

 ٌداَهِج الإ هجري ال ولبس يف جرح ْنَمِل هللا َنَّمضت :مِلْسْمِلَو -
 A ا gf ا ور ب هير ا

 نأ ْنِماض يلع وهف «يلوسرب قيدصتو «يب - « يليبَس يف
1 

00 

 ْنِم لَ ام ًالِئآن ُهْنِم َجَرَخ يِذَّلا ِهَكْسَم ىلإ هجر وأ حلا ُهلِخْدأ

 يي

 دهام نم ملا لاو - وللا ليس يف ٍدِهاَجُمْلا لما : منم

 ِهِليِبَس يف ٍدِهاَجُمْلِل هللا َلَفَكَتَو ٠ ِئاَقلا مِئاَصلا لمك - ِهِليِبَس يف
 0 ب 9

 .©0ةِةَميِنَغَو رجا عم اًمِلاَس ُهَعِجْرَي وأ َهَنَجْلا ُهَلْخْدُي نأ : هافوت نإ

 نم داهجلا :باب «ناميإلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 :باب «ةرامإلا :باتك يف ملسمو «رخأ عضاومو )۳١(« مقر «ناميإلا

 .(1415) مقر «هللا ليبس يف جورخلاو داهجلا لضف

 يف يراخبلل وه امنإو ءملسمل ظفللا اذه هللا همحر  فنصملا ازع (۲)

 يف هلامو هسفنب دهاجي نمؤم سانلا لضفأ :باب «ريسلاو داهجلا : باتك

 - لضف :باب «ةرامإلا :باتك يف ملسم هجرخأو 5775(2) مقر هللا ليبس
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 :رخآلا ظفللا يفو ««هللا بدتنا» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوق

 «ةبراقتم ظافلأ هذه لك : هللا لكوت» : رخآلا ظفللا يفو « هللا نمضت»

 «ةفيظولا هذهب ماق نمل ركذ يذلا باوثلا لوصح وهو «دحاو اهانعمو

 اذهلو .داهجلل : أ ؛ «هليبس يف جرخ نمل هللا بدتنا» : هلوق يهو

 ؛«يلسرب قيدصتو «يب ناميإو «يلیبس يف ٌداهج الإ هجرخي ال» : لاق
 «ةرخآلا رادلاو هللا اضر الإ هيف دصقي مل .هداهج يف ٌصلخم هنأ : يأ

 ؛«ةنجلا هلخدأ نأ» مزتلاو هل نمض هللا نأ :يأ ؛«نماض يلع وهف»

 لان ام ًالئان هنم جرخ يذلا هنكسم ىلإ هعجرأ وأ» «دهشتسا نإ : يأ

 . «ةمينغ وأ رجأ نم

 : هافوت نإ هليبس يف دهاجملل هللا َلَمَكَتو» : رخآلا ظفللا : هلثمو

 اذإ هنأ :يأ ؛ (ةمينغو رجأ عم اًملاس هعجري وأ «ةنجلا هلخدي نأ

 نإو «ةنجلا لخد «يفوت نإف ؛ريخلا مدعي مل «هتين يف اًصلخم ناك

 ايندلا يف ريخلا هل لصحف «ةمينغو رجأب عجر «منغ دقو عجر '

 . هوحن ظفلب «(۱۸۷۸) مقر «ىلاعت هللا ليبس يف ةداهشلا =

 «(۲۹۳ /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» : ثيدحلا حرش رداصم *

 249 1۳ يوونلل «ملسم حرشاو »)۰0¥ /) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 20777 )٤/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشا»و

 نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١۲۹ )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا

 ,("05 :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و ١6194(. /۳) راطعلا

 .(۲۲۸ )١/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «(97 )١/ رجح نبال «يرابلا حتف»و

١ 8 



 رجألاب زافو «باوثلا لصح دقف «ةمينغلا كردي مل نإو «ةرخآلاو

 . هتالاح عيمج يف مناغ وهف «ميظعلا

 املو ««هللا ليبس يف دهاجملا لثم» :رخآلا ظفللا يف هلوقو

 دهاجي نمب ملعأ هللاو» :لاق «مهتاين يف نوفلتخي نودهاجملا ناك

 . مهتاينو دابعلا رارسأ ملعي هللا نأ : يأ ؛ «هليبس يف

 هرسف دق :ليق ؟هليبس يف دهاجملا وه نم :ليق نإف

 لتاقي لجرلا نعو «ةيمح لتاقي لجرلا نع لئس امل لي هللا لوسر
 هللا ةملك نوكتل دهاج نم» : لاقف ؟هللا ليبس يف كلذ يأ .ةعاجش

 «هؤالعإو نيدلا رصن هدصق نَم : يأ ؛«هللا ليبس يف وهف ءايلعلا يه

 . صلخملا وه اذهو

 راهنلا موصي يذلا نأ امك :يأ ؛«مئاقلا مئاصلا لثمك» :هلوقو

 دهاجملا كلذكف «ةدابع يف وهو هنمز عيمج يضمي ليللا موقيو

 هتظقيو همونف «تادابعلا لضفأ نم ةدابعب ًالوغشم هتقو لك نوكي

 .داهجلاب اًسبلتم ماد ام ةدابع

¥ ¥ ¥ 
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 «حورجم يأ ؛«مولكم نم ام» :ةريره يبأ ثيدح يف هلوقو

 ؛«هملكو ةمايقلا موي ءاج الإ «هّللا ليبس ىف» ‹ حرجب يأ ؛ «ملكي»

 عقي ام :باب ءءوضولا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت « )١(

 حئابذلا :باتك يفو «(770) مقر «ءاملاو نمسلا يف تاساجنلا نم

 : باتك يف ملسمو هل ظفللاو 21١6© مقر «كسملا :باب ءديصلاو

 )۱۸۷١(. مقر «هللا ليبس يف جورخلاو داهجلا لضف :باب «ةرامإلا

 .(9ا /5) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يضاقلل «ملعملا لامكإ»و ١51(« /۷) يبرعلا نبال «يذ وحألا ةضراع»و

 ةدمع حرشاو )١7/ ١١(٠ يوونلل «ملسم حرشاو ۲۹٤(« /5) ضايع

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ۲١(« /5) قيقد نبال «ماكحألا

 ١585(2 /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )٠١/ ٠١(. نقلملا

 )۲١/ 1١70(2 ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ۲١(. /7) رجح نبال «يرابلا حتف»و

 . (87 /0) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و

١:١ 



 .«كسملا حير حيرلاو «مدلا نول نوللا ؛ ىمدي» هحرج : يأ

 أ ؛ «هلیبس يف ملكي نمب ملعأ هللاو» : تاياورلا ضعب يفو

 ءاوس اذه ««هليبس يف دهاجي نمب ملعأ هللاو» :هلوق يف مدقت امك

 .ماع ثيدحلا نأل ؛هنم أَرَب وأ «حرجلا كلذ نم تام

 قئالخلا سوؤر ىلع ىلاعت هللا هرهظي دهاجملا لضف نأ :هيفو

 دق يذلا حرجلا يف اذهف «هللا يف بذع نمل ءازج اذهف «ةمايقلا موي

 نيذلا مهو ؟هللا ليبس يف لتق نمب كنظ امف «لتقي ال دقو لتقي

 يل را ا

 ي نم مَع ها مآ نزلا عم کوا لوسا هلل علم نمو
  E:ءاسنلا]€ ٍءآَدَسَشلَاَو 18[. سرس م ت ص

 ص ےس ھم ےس ےس
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 سماد تيرا

 : لكي هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق ءدفط ٌيراَصْنأْلا َبوُنبَأ ىبأ ْنَع - (95)
 ها مر ء ع ى 5 و 20011 a هَ o 4 ن ها 0 م يل

 «تَّبرغَو سْمشلا هيلع تَعلط امم ٌرْيخ ةَحْوَر وأ هللا ليس يف ةودغ»
 وور
 . لس هجرخأ

 اخ ¥

 ةردغلا لضف : باب «ةرامإلا :باتك يف ملسم هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 .(۱۸۸۳) مقر هللا ليبس يف ةحورلاو

١5417 



 ف 001

 ةودغ» : ب هللا لوُسَر لاق :لاق ءِكِلاَم نب سنأ نع -("45) كدة ل نإ تك عم يس تك ساو تيكوح
 هوك - نك سدس .ه عم ر e أ هس 8 7 ٠

 . ّيراخبلا ةجرخأ «اهيف اَمَو اينذلا َنِم ريخ «ةَحْوَر وأ هللا ٍليِبَس يف

 هللا ليبس ىف ةودغ» : يراصنألا بويأ ىبأ ثيدح ىف هلوقو

 ثيدح هلثمو .««تبرغو سمشلا هيلع تعلط امم ريخ ةحور وأ

 . «اهيف امو ايندلا نم ريخ ةحورو هللا ليبس ىف ةودغ» نشا

 مهباهذ ىلع نورجؤي مهنأو «نيدهاجملا لضف :[املهيفف

 )١( * باب «ريسلاو داهجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت :

 هجرخأ اذكو ءرخأ عضاومو ء(۲۹۳۹) مقر ءهللا ليبس يف ةحورلاو ةودغلا

 مقر «هللا ليبس يف ةحورلاو ةودغلا لضف : باب «ةرامإلا : باتک يف ملسم

.)1840( 

 * نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا» :ثيدحلا حرش رداصم

 )١/ ٠١(« (مهفملا»و ء(١٠ /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»

 يبطرقلل ) »)۷٠۹ /۳«يرابلا حتف»و ء(١۲ /۱۳) يوونلل «ملسم حرشاو

 رجح نبال )١5 /6(« ينيعلل «يراقلا ةدمع»هو )١5/ ٩١(٠ داشرإ»و

 ينالطسقلل «يراسلا )٥/ 5٠(« يناكوشلل «راطوألا لين»و )۸/ ۲٤(.
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 نأش يف ىلاعت لاق امك ؛مهلاوحأ عيمج يفو لب «مهبايإو

 ام اما هام لَو ل همد pe تلڑد# : نيدهاجملا

 الو داملا ظيِفَي اليوم وطي الو هلآ لیس یف صمم
 ع

 ال هلآ تإ علم لمع یب مهل بیک الإ ايٿ و ن تولا

 الو هيڪ الو ٌةَريِعَص ةَ تری اكو © نیلا رل رجا ٌعيِض صد

 اك ٣ gd هيري ف بيڪ لإ اًيداَو ا

 . ٠۲١ -٠١١[ :ةبوتلا]€ َنْوْلَمَحَي

 . مهلاوحأ عيمج يف رجألا مهل نأ : هيفف

 ءراهنلا لوأ نم باهذلا يهو ؛ةودغلا نأ : نيثيدحلا يفو

 ايندلا نم ريخ اهنأ :- مدقت امك هرخآ نم باهذلا يهو ؛ةحورلاو

 . لضفأو مظعأ كلذ قوف امف ءاهيف امو

 .هراهظإو نيدلا ةرصن هيف نأل ؛داهجلا يف لضفلا اذه : (هيبنت)

 يف اصوصخ ؛هنم لضفأ ملعلا بلط نأ :ملعي نأ يغبنيو

 ءايندلا ىلع اهيف سانلا لبقأو «ءاملعلا اهيف لق يتلا ةنمزألا هذه

 نم زيك نم: ليطنأ هنا ءانلعلا لك ف لدتا اط ىف شاف

 | ةرثكو «هترهز ةدم يف كلذو ءاهرثكأ نم لب «تادابعلا

 قبي مل يتلا ةنمزألا هذه يف فيكف « ةنمزألا كلت يف كلذ روفوو

 ٍتاَعْوَطَتلا َلَضَقأ نأ : َكِلَذ يف ِبَمْذَمْلا ريرخت َّنَأ ْمَلْعاَو :«فاصنإلا» يف لاق (1)

 = ُديِهاَمَج هْيَلَعَو هيلع صن ِبَمْذَمْلا نم حيِحّصلا ىَلَع ُداّهجْلا :اًقَلْطُم

 عه ١



 الف «سردنت نأ مهمالعأ تداك دقف !؟ليلق ءيش الإ ملعلا نم اهيف

 لبقأ نمو «ملاعلا حالص هب هنأل ؛داهجلا نم لضفأ ملعلا بلط نأ كش

 ةدابعو «ميظع رمأب ماق دقف «هلئاسم نع ثحبلاو «هليصحتو هبلط ىلع

 مايصلا نمو «ةالصلا نمو .داهجلا نم لضفأ مويلا اهنأ كش ال

 يف وهف ثحب نإ وهف «قالطإلا ىلع تادابعلا رئاس نمو «جحلاو

 ركف وأ ءهساجمل بهذ وأ «هبلطل رفاس وأ «ملعلا سرد نإو «ةدابع

 . ملعأ هللاو «ةدابع هلك ملعتملا تقوف ؛ةدابع يف وهف «لئاسملا يف

 ا + *#

 ِتاَعّرَطَت ُلَضَفَأ داهجلا :(عوُرفْلا» يف لاق .مُشرخامو ْمُهُمّدَقَتُم «باَحصألا 5

 حجري دقو ءلصألا اذه ۸٤(. /۳) «فاصنإلا# ُدَمْحأ ُماَمألا ُهََلْطَأ ءِنََبْا

 :نيميثع نبا خيشلا لاق ءانه خيشلا ركذ امك لاحلاو ةنمزألا فالتخاب

 رثكو «عدببلاو ٌلهجلا هيف ىَّشَفَت نمز يف انك اذإ اننإف ؛نمّرلا رابتعاب امأو»

 هيف َرْثَك نمز يف انك ْنِإو ءداهجلا نم ٌلضفأ ٌملعلاف ؛ملع الب يتفُي ْنَم
 انهف ؛ةيمالسإلا دالبلا نع نوعفادي نيطبارم ىلإ روغُتلا تجاتحاو ؛ُءاملُعلا

 .(۲ )٤/ «عتمملا حرشلا» «داهجلا لضفألا
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 عم اَنْجَرَخ :َلاَق هه ٌيِراَصْنَألا داق يبأ ْنَع - (295)
 هس 7 07 و ويعم < 2 5 م مو ” ا ا ت 3ر

 ْنَم» : هك هللا لوسر لاقف ءةّصق ركذو «نينح ىلإ هي هللا لوسر
2 

 4 ےس م ر 5 6 2 9

 . ")ثالث اهلاق .«ُهَبلَس هلف َةنّيَب هيلع هل اليتق لتق

 ىلإ ب هللا لوسر عم انجرخ» : ةداتق ىبأ ثيدح ىف هلوقو

 ؛«ةصق ركذو» «ةرجهلا نم نامث ةنس ةكم حتف دعب : يأ ؛«نينح

 مل نم :باب «سمخلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو ,(79177) مقر «بالسألا سمخي

 )٠۷١١(. مقر «ليتقلا بلس لتاقلا قاقحتسا :باب «ريسلاو داهجلا

 «راكذتسالا»و «(۰۱ /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ٦۰(«‹ /5) ضايع يضاقلل (ملعملا لامكإ»و ((09 )٥/ ربلا دبع نبال

 ٥۷(« /7١؟) يوونلل «ملسم حرش»و 01٠(. /7) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 20777 /54) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )٠١/ ۳٠۷(« نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا ةدمع»و ۲٤۷(« /57) رجح نبال «يرابلا حتفاو )/ ١185(«.

 ۹١(. /4) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(58 )٠١/ ينيعلل

14۷ 



 هيلع هل ًاليتق لتق نم» :ِلكي هللا لوسر لاقف «ةوزغلا كلت يف : يأ

 لتق يتلا هتبادو «هيلع يذلا هحالسو «هبايث : يأ ؛«هبلس هلف «ةنيب

 .اهيلع

 يف بيغرتلا نم اذهو «سمخي ال لتاقلاب صاخ بلسلاو
 ؛ةصتخملا ءايشألا عزن دعب اًسامخأ مسقت ةمينغلا نإف ؛لاتقلا

 سمخو «نيمناغلا نيب مسقت اهسامخأ ةعبرأف ءهوحنو بلسلاك

asوْىَش نم مُثَمِنَع اَمَنَأ اومعاول  

 آو نيكتسسملاو سلاو فرقلا ىِذِلَو لوسرللو :هسمح ولي ناف

 e ا

 لب «هاوعد درجمب قدصي ال هنأ : يأ ؛«ةنيب هيلع هل» : هلوقو

 0 يل اا راو ا

 نم اهيف دب ال ىوعد هذهف «خلإ 2١ . .مهاوعدب سانلا ىطعي ول»
 . ةئسب

 .ديكأتلا لجأل : يأ ؛ «اثالث اهلاق» : هلوقو
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 ٌنْيَع هلي ىلا ىتأ :َلاَق ءهيط عَوكألا ِنْب ةَمَلَس ْنَع - (۳۹۷)

 . لس ينل علت «اةولتقاو ءوُبلَطا» : كي يلا لاقف لَم

 ا :اولاقف .«؟َلْجَولا َلَثَق ْنَم» :لاقف :ٍةَياَوِر يِفَو

 .90عَّمْجَأ ُهبلَس ُهَل» :َلاَقَف , عوكألا

 : باب «ريسلاو داهجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت # )1(

 )۲۸۸١(. مقر «نامأ ريغب مالسإلا راد لخد اذإ يبرحلا

 بلس لتاقلا قاقحتسا :باب «ريسلاو داهجلا :باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 )1١1/85(. مقر «ليتقلا

 لامكإ»و ء(١۲۷ /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(١٥٤٥ /”) يبطرقلل «مهفملا»و .(59 /5) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )١7/ 1١(« يوونلل «ملسم حرشاو

 ء(۸٠۳ )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و .(۳ /5)

 نبال «يرابلا حتف»و 22١585 /۳) راطعلا نيال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 «يراسلا داشرإ)و ء(١۲۹ )١5/ ىنيعلل «يراقلا ةلمع»و ١78(« /7) رجح

 .(ة5 /8) يناكوشلل «راطوألا لين»و ۱١۷(« /5) ينالطسقلل
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 : يأ ؛ «نيع ب يبنلا ىتأ» : عوكألا نب ةملس ثيدح يف هلوق

 «نينمؤملا لاوحأ رظني هنأل ؛اتيع يمسو «نيكرشملا نم سوساج

 هباحصأ دنع سلجف ءرفس يف وهو» «كلذب نيكرشملا ربخيو
 «هربخ ةقيقح ةباحصلا ملعي ملف «هريعب خانأ هنأ : يأ «ثدحتي

 قلطأف ء[ه]ريعب ىلإ بهذ : يأ ؛«لتفنا مث» «ليبس رباع هونظ امنإو

 :هتفخو «هلاوحأ ةنيرق نم يب يبنلا ملعف «بهذو بكر مث «هلاقع
 . «هولتقاو هوبلطا» : لاقف «سوساج هنأ

 ديدش هذ ناكو «هلتقو «هقحل هنأ : يأ ؛«هتلتقف» : ةملس لاق

 ةروهشم هتصقو «نيئاّدَعلا نم دعي ناكو الجار هقحل هنإف ءودعلا

 ةمينغلا عمجف «مهنم منغو «هكتفا هنإف «بهن امل ةنيدملا حرس هبلط يف
 .هودع يف ليخلا يراجي ناكف «"ليخلا عارس هقحلت نأ لبق

 لفنلاو لكي هللا لوسر هاطعأ هنأ : يأ ؛«هبلس ينلفنف» : هلوقو

 نأ مدقتو «ضرفلا نع ةدئاز اهنأل ؛ةلفانلا ةالص :هنمو «ةدايزلا

 .اهيلع لتاق يتلا هتبادو «هعم يذلا هحالسو «لوتقملا بايث : بلسلا

 :لاق «هيبأ نع عوكألا نب ةملس نب سايإ نع «ىربكلا» يف يئاسنلا هاور )١(

 «لسنا «معط املف «لزان وهو كي هللا لوسر ىلإ نيكرشملا نم نيع ءاج
 ناكو :لاق «موقلا هردتباف ء«هولتقا لجرلا يلع» : يب هللا لوسر لاقف

 هلفنف «هلتقف هتلحار ماطخب هذخأف «هيلإ مهقبسف ءاَّدش سرفلا قبسيل يبأ

 . (؟565 /ه) هبلس وی هللا لوسر

 .(57 )٤/ «دمحأ مامإلا دنسم» :رظنا (۲)
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 :لاقف «عوكألا نبا :اولاقف ؟لجرلا لتق نم» :ةياورلا يفو

 اذإ مذي عجسلا نإف ؛دومحملا عجسلا نم اذهو ««عمجأ هبلس هل

 «هريغ مالكب يتأ ول هنأ : يأ ؛ىنعملاب يفي ال ناك وأ «هيف افلكتم ناك

 ىنأ لب «ىنعملاب لخم ريغ ناك اذإ امأو «ىنعملل هنم عمجأ ناكل

 ةفداصم عقي امك .مومذمب سيل اذهف .فلكتي ملو .لماكلا ىنعملاب

 نم ءاحصفلا ةداع يه امكو «تنعتلل دصق ريغ نم : يأ ؛ ةي يبنلل

 مهف امبر هنإف ؛دوصقملاب ىفو دقو «هيف فلكتم ريغ اذهف «نيملكتملا

 :هلوقب هدكأ املف «بلسلا ضعب دارملا نأ : «هبلس هل» :هلوق نم

 . هبلس عيمج دارملا نأ ملع ««عمجأ»

1٥۱ 
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 سالا تيدا

 َثَعَب : لاق « اًَمُهْنَع هللا يضر َرَمُع نب فايع ْنَع -(۳۹۸)

 امَتَعَو ًالبإ اَنْيَصََ ءاّهيف ُتْجَرَخَف ِدْحَت ىلإ َةّيِرَس 2 لک هللا ُلوُسَر

 . 20[ يعي اريعب لي هللا ُلوُسَر اَنلَقَنَو « ريب رشع تا اننامهس ثعلب

 ىلإ ةيرس ثعب ةي هللا لوسر نأ» : رمع نبا ثيدح يف هلوقو

 نمو :باب «سمخلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 :باتك يفو :«(5975) مقر «نيملسملا بئاونل سمخلا نأ ىلع ليلدلا

 : باتك يف ملسمو )1٠87(« مقر «دجن لبق يتلا ةيرسلا :باب «يزاغملا

 .هل ظفللاو )۱۷٤۹(« مقر لافنألا : باب «ريسلاو داهجلا

 ء(١٠١ /⁄۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و 5١(« /65) ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و

 يوونلل «ملسم حرشاو orV)>» /( يبطرقلل «مهفملا»و 06٦) /ك)

 مالعإلا»و..(775 )٤/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و «(04 )١0/

 حرش يف ةدعلا»و 207755 )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 ء(۲۳۹ /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و ١54١(« /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا

 oV)» /5) يناعنصلل «مالسلا لبس»و «(059 )١5/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

 ٠٠۸(. /۸) يناكوشلل «راطوألا لين»و

\fo۲ 



 .خلإ 2. . .دجن

 دقو «فرعلا ىلع اهردق يف عجريو «شيجلا نود ام :ةيرسلا

 ,2(فالآ ةعبرأ شويجلا ريخو «ةئم عبرأ ايارسلا ريخ» :درو

 . ةريثك دعت ةئم عبرأ غلبت يتلا ةيرسلاف

 جرخت مسقو «شيجلا نم عطتقت مسق :نيمسق ىلع ايارسلاو
 «تمنغ ام اهل ةلقتسم هذهف «شيجلل ةعبات تسيلو ءاهدحو دلبلا نم

 «منغ اميف هكراشت ؛ شيجلل ةعبات يهف «شيجلا نم عطتقت يتلا امأو

 «سمخلا دعب عبرلا ةأدبلا يف مهلفني نأ مامإللو «تمنغ اميف اهكراشيو

 ناكو «شيجلا مادق ةيرسلا ثعب اذإ : يأ ؛هدعب ثلثلا ةعجرلا يفو

 دارأو ءاوعجر اذإو «عبرلا مهل لعجي نأ هلف «مهرثأل اًعبات شيجلا

 ءرطخأ اذه يف مهنأل ؛ثلثلا مهل لعجي نأ هلف «ةيرس مهنم ثعبي نأ

 . ”بهذملا اذه

 «۳ةحلصملل اًعبت ءاش ام مهل لعجي نأ مامإلل َّنَأ : رخآلا لوقلاو

 لعف امك «كلذ هلف «نومنغي ام عيمج مهل لعجي نأ ىأر ولو

 . مهتعفنمو مهئالب ردقب ةازغلا نامهس لعج هنإف ؛ هيَ رمع

 شويجلا نم بحتسي ام :باب «ريسلا :باتك ««ىربكلا» يف يقهيبلا هجرخأ (۱)

 ١65(. /9) ايارسلاو

 ١57(. /5) «فاصنإلا» )٠١/ 575« ٤١١(. «ريبكلا حرشلا» :عجار (؟)

١ for 



 ىتلا هذه نأ : يأ ؛«اًريعب رشع ىنثا اننامهس تغلبف» : هلوقو

 دحاو لك داز :يأ ؛«انلفن»و «ةمسقلا دعب دحاو لك تباصأ

 . (اًريعب)»

¥ ¥ # 
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 هه رو٥ 7 7 7 ر 3م 7 هم

 نع «- اًمهنع هللا يضر - رمع نب هللادبع نع )60( 

 00 و 2 r ے رس و م“ 2 1 E 0 ك

 لکل عشري .نيرخالاَو نيلّوالا هللا عمج ادإ» :لاق لک ّيببنلا

 م م معرب نہ ر و 7 7

 . 2(«نآلف نْي ٍنآلف ةرذغ ِهِذَه :لاقُيف «ءاول رداغ
 > ا 0 5 د

 اذإ :يأ ؛«نيلوألا هللا عمجا اذإ» :رمع نبا ثيدح يف هلوقو

 لكل عفري» «دحاو ديعص يف مهلك قلخلا عمتجاو ‹ةمايقلا موي ناك

 ناك «ةريبك تناك نإ ؛هتردغ ردقب : يأ ؛«ءاول» «نئاخ يأ «رداغ

 رداغلا مثإ :باب «ةيزجلا : باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 داهجلا :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )۳١٠١(« مقر ءرجافلاو ربلل

 .هل ظفللاو .(١ا/75) مقر .ردغلا ميرحت : باب «ريسلاو

 ء(۴۹ /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ٤١(« /۱۲) يوونلل «ملسم حرش»و ٥۲۰(. /۳) يبطرقلل (مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )٤/ ٠٠١(. قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(۳۳۲ )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا

 ةلمعاو «(585 /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و ۱٦۹٤(«‹ /⁄/۳) راطعلا

 )٠٠١/ ٠١5(. ينيعلل «يراقلا

 ه١6



 ىلع زكري ءاوللا اذه نإ : يأ ؛اًريغص ناك «ةريغص تناك نإ وأ ءاريبك

 . مهلك قلخلا كلذ ملعيل ؛هربد

 رهشيل هنإ لب «- هللاب ذايعلاو  يزخلا اذه يغلي الف :اًضيأو

 . «نالف نب نالف ةردغ هذه» :لاقيف «هرمأ

 «رفاكلاو ملسملا ردغ مرحيف ؛ماع اذهو ءردغلا مذ :اذه يفف

 فيخ نإف «هل ءافولا بجو «دهوع اذإ هلامو همد لحي يذلا رفاكلاف

 اذهلو «دهع هل سيل هنأ ربخأو «كلذ ببسب هدهع هيلع در «ردغلا نم

 لع دهل ديا ةتايخ وَرَ نم اخت اًَمِإَو# :ىلاعت لاق

 ؛دهع مهل سيل نأو «مهلاحب مهربخأ : يأ ؟[08 :لافنألا]4 اوس

 مهنم فيخ اذإ اذه «دهع مكنيب سيل نأ نيملاع مهو متنأ اونوكتل

 يدلك

 «كلذب نوربخي الف «لعف مهنم عقوو «مهثكن ققحت اذإ امأو

 ققحت امل ةكم لهآ رافك عم هلك هللا لوسر لعف امك نولتاقي لب

 .مهربخي ملو مهلتاق هنإف .دهعلا اوثكن مهنأ

 نع هسفن هزني نأ لقاعلل يغبنيف «نيقفانملا تافص نم ردغلاو

 . ةفصلا هذه

 ¥ اخ #

 هك ١



 0 موثع وو 0 5 ر 520 واج 3 ص

 نأ :- اًمهنع هللا يضر - َرمع نب هللادبع نعو (0)

 ركنأف ءةلوثقم هلي هللا ٍلوُسَر يزاَعَم ٍضْعَب يف ٿجو

 . نايبصلاو ِءاَسْنلا َلْثَق ا ل هلل لوس

(۱) 

 يزاغم ضعب يف تدجو ةأرما نأ» : رمع نبا ثيدح یف هلوق

 :باب «ريسلاو داهجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت *

 «برحلا يف ءاسنلا لتق :بابو )75851١(« مقر «برحلا يف نايبصلا لتق

 لتق ميرحت :باب ءريسلاو داهجلا :باتك يف ملسمو )۲۸٥۲(« مقر

 )١١٤٤(. مقر «برحلا يف نايبصلاو ءاسنلا

 «(4ا/ /6) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ٤۸(« /۱۲) يوونلل «ملسم حرش»و ٥۲۷(« /) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(١١۲ )٤/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و .(۳۳۷ )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا

 ةدمعاو ١517(«: /5) رجح نبال «يرابلا حتفاو ١5945(2 /7) راطعلا

 )٥/ /١517(« ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و «(777* )١5/ ينيعلل «يراقلا

 . )//7١( يناكوشلل «راطوألا ليناو )٤/ ٠١(. يناعنصلل «مالسلا لبساو

 هال ١



 . ءاسنلا لتق مهتداع نكي ملو : يأ ؛«ةلوتقم لك يبنلا

 «كلذ مرح : يأ ؛ «نايبصلاو ءاسنلا لتق يب يبنلا ركنأف» : هلوقو

 ؛لاتقلا ىلع ةوق مهب سيل نيذلا رافكلا لتق زوجي ال هنأ كلذو

 «نولتاقي ال مهنأ طرشب «ينافلا خيشلاو «نايبصلاو .ءاسنلاك

 .هوحنو عيجشت وأ يأرب لاتقلا ىلع نونيعي الو

 لتق اذهل «نولتقي مهنإف «لاتقلا ىلع ةناعإ مهيف ناك اذإ امأو

 هنكلو «ىمعأ اًيناف ايش ناكو «نينح موي ةمصلا نب ديرد ةباحصلا

 . هيأرب نيعي

 ءرافكلا تبيبت زوجي هنإف ؛عبتلا هجو ىلع مهلتق زوجي كلذكو

 ءاسنلا لتق ىلإ كلذ ىضفأ ولو «هوحنو عفادملاو قينجنملاب مهيمرو
 ىدأ ولو «نيملسملل ةحلصملا هذه توفت الف «مهوحنو نايبصلاو

 . ركذ نم لتق ىلإ كلذ

 .نيملسملا ىلع مهناودع مدع :ءالؤه لتق ميرحت ببسو

 لجأل وه له ؛رافكلا لاتق يف ةمكحلاب ءاملعلا فلتخا دقو

 دعب كلذو ؟نيملسملا ىلع مهناودعو مهرش عفدل هنأ وأ «مهرفك

 . نيملسملا نع هرش فك نم لاتق مدع ىلع مهقافتا

 عفدل مهلاتق نأ :ةنسلاو باتكلا هيلع لد يذلا حيحصلاو

 «نيملسملا نع هرش فك نم لتق زوجي ال هنأل ؛ مهناودعو مهرش

 .مهوحنو نايبصلاو ءاسنلاك ؛ مهلتاقي ملو

١4 



 [ملهو ؛هنم ذخؤت نمم ةيزجلا لذب نم لاتق زوجي ال كلذكو

 . “22بهذملا نم روهشملا ىلع ءطقف سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا

 اوناك ءاوس ؛رافكلا عيمج نم ذخؤت اهنأ : ةيناثلا ةياورلاو

 نع فكو ءاهلذب نمف «حيحصلا وه اذهو «"نيينثو وأ «نييباتك

 . ””هنع فكلاو «هنم اهلوبق بجو نيملسملا لاتق

 )١( «ريبكلا حرشلا» :عجار )٠١/ ٥۸٤ ٥۸١( «فاصنإلا» )5/ /5١1(.

 ١ . قباسلا عجرملا )۲)

 نكمتملا لتق مكح يف وه امنإ «- هللا همحر - خيشلا هقاس يذلا فالخلا (۳)

 زوجي ال» :خيشلا لوق هيلإ ريشي امكو .مولعم امك ؛رافكلا نم هنم

 مكح اومزتلي ىتح رافكلا مومع لاتقب بلطلا داهج امأو ««...لتق

 اذهف ؛ - نيملسملا اولتاقي مل ولو - تقؤم دهع وأ ةيزج وأ مالسإب ةعيرشلا
 .دحاو ريغ عامجإلا لقنو «هيلع ءاملعلا عمجأ امم

 وأ هقنع دّلَق ول كرشملا نأ ىلع اوعمجأ» :لاق «يربطلا ريرج نبا : مهنم

 مل اذإ «لتقلا نم انامأ هل كلذ نكي مل «مرحلا راجشأ عيمج ءاحل هيعارذ

 ء(۷۹٤ /9) «نايبلا عماج» «نامأ وأ نيملسملا نم ةمذ دقع هل مَّدقت نكي

 ١١(. /؟) «هریسفت» يف ريثك نبا هلقنو

 نم لاتق رظحي ءاهقفلا نم ًادحأ ملعن الو» :لاق يفنحلا يزارلا صاصجلاو

 يف ال مهلاتق كرت زاوج يف فالخلا امنإو «نيكرشملا نم انلاتق لزتعا

 .(۱۹۱ /۳) «نآرقلا ماكحأ» «هرظح

 نمل داهجلا نيملسملا ىلع ضرف دق هللاو» :- هللا همحر - ةيميت نبا لاقو

 هؤافلخو دع يبنلا ناك امك «اننولتاقي اونوكي مل نإو «هنيد نع جرخ

 = "رح / م( «لئاسملا

١ 848 



 ءال وارَ يف كيرلا لوس ا i الا لاو

 .©"ًمِهْيلَع ُهَئبَأَرَو ءِريِرَحلا صيِمَق يف اَمُهَل َصَخَرف

(000 

 دعب ةرجه ال» :ثيدح حرش يف «باتكلا اذه نم جحلا :باتك يف رم دقو

 هللا همحر  يدعسلا خيشلا ميسقت ةت )5١5( مقرب .«ةينو داهج نكلو ‹ حتفلا

 . ةمولعملا ةثالثلا عضاوملا يف نيع ضرفو «ةيافك ضرف ىلإ داهجلا - ىلاعت
 نَا هلا ليس ىف اولو :ىلاعت هلوقل :هريسفت يف هلاق اممو
 نوفلكملا مهو «مكلاتقل نودعتسم مه نيذلا :يأ» 1١[: :ةرقبا]4 توتي

 0 هلوقو .٠ . .لاتق الو مهل يأر ال نيذلا خويشلا ريغ «لاجرلا

 امنيأ «مهلاتقب رمأ اذه ۹١[: :ءاسنلا 0١ : ةرقبلا]# مهو PIA ُتّيَح مهول

 يف . . .ةمجاهم لاتقو «ةعفادم لاتق از لك فرد هک ‹تقو لك يف اودجو

 . ملعأ هللاو «مدقت امب مهفي انه يدعسلا خيشلا مالكف هيلعو «یرخآ عضاوم

 ريرحلا :باب ءداهجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت #

 صخري ام :باب «سابللا :باتك يفو 427755 - 77657) مقر «برحلا يف

 «ةنيزلاو سابللا :باتك يف ملسمو )000١(« مقر «ةكحلل اا

 = )۲٠۷١(. مقر ءاهوحن وأ ةكح هب ناك اذإ لجرلل ريرحلا سبل ةحابإ : باب
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 نب ريبزلاو فوع نب نمحرلا دبع نأ» : سنأ ثيدح يف هلوقو

 لب يبنلا ىلإ لمقلا اًيكش» ةنجلاب ةرشبملا ةرشعلا نم امهو ««ماوعلا
 ‹«كلذل ءاودلا هنم ابلطف «ةوزغ يف امهو : يأ ؛«امهل ةازغ يف

 هيف نأل ؛ريرحلا ناسبلي : يأ ؛«ريرحلا صيمق يف امهل صخرف»

 .برجلاو ةكحلاك ؛هوحنو لمقلا ةلازإل ةيصاخ

 .هاسبلو «ةصخرلا البق امهنأ : يأ ؛«امهيلع هتيأرف» : هلوقو

 «برجلاو ةكحلاو لمقلاك ؛ةجاحلل ريرحلا سبأ ةحابإ : هيفف

 باب نم هميرحت نأل ؛ةجاحلل حيبأو ءرفسلا وأ رضحلا يف ءاوس

 ميرحت مرح ام فالخب ؛ةجاحلل حابي دق بابلا اذهو «لئاسولا ميرحت

 هنأل ؛ريرحلا ميرحتو «ظلغأ هنأل ؛ةرورضلل الإ حابي الف ءدصاقملا

 ميرحت باب نم لضفلا ابر ميرحت ناك امل اذهلو «ربكلا ىلإ ةليسو
 ملو ءاهوحنو ايارعلاك ؛هنم ةجاحلا هيلإ وعدت ام لعفب صخ «لئاسولا

 ةبسانم لعلو ءدصاقملا ميرحت نم هنأل ؛ ةئيسنلا ابر نم ءيشب صخري

 086((2 /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم «* =

 )١5/ oY)» يوونلل «ملسم حرش»و «(۳۹۸ /5) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و ء(١۲۳ )٤/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١٠۳ )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا

 «يراقلا .ةدمع»و ٠١١(« /7) رجح نبال «يرابلا حتفاو ۷ /*)

 لبسا»و ٠٠١(. /0) ينالطسقلل «يراسلا داشرإ»و )١5/ ۱۹١(« ينيعلل

 8١(. /۲) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(86 /؟) يناعنصلل «مالسلا
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 يف ريرحلا سبل زاوج ىلع هيبنتلا بابلا اذه يف ثيدحلا اذه ركذ
 حيبأ اذهلو «مهيلع ززعتو «هللا ءادعأ ىلع ربكت هنأل ؛برحلا ةلاح

 .رافكلا ةظاغإل ةلاحلا كلت يف رتخبتلا

¥ ¥ * 
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 يتب َلاَوُم ا تناك : َلاَق هل باطلا نب َرَمْع ْنَع -(400)

 هلع نويلتكل ا ٍفِجوُي مل اًمِم هِلوُسَر ىلع هللا َءاَقَأ امم ريضنل لا

 E ES «باكر الو لْيَخَب
 2 3 ديا e 0 ناو
 ةدع ع حًالَسلاَو عاركلا يف يق ام ٌلَعْجَي َمُث هنس ِهِلْهَأ َةَقَقت ُلْزْعَ

 . "25 هللا ليبَس ىف

 «نجملا : باب ءداهجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ : ثيدحلا جيرخت « )00

 : باب « ريسفتلا : باتك يفو (TVEA)>» مقر «هبحاص سرتب سرتتي نمو

 يف ملسمو 505 مقر ]¥ :رشحلا]€ ءولَوُسَر لع 10 2 وأ يو :هلوق

 .(١ا/هال) مقر .ءيفلا مكح : باب «ريسلاو داهجلا : : باتك

 ۲٠١(« /۷) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يوونلل «ملسم حرش»و ۷١(« /”5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 مالعإلا»و «(۲۳۷ /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو )4 )١١/

 (ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(٤٤۳ )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 ةدمعاو ٥٠۳(« /9) رجح نبال «يرابلا حتف»و /١659(«2 /۳) راطعلا نبال

 OT» /5) يناعنصلل «مالسلا لبس»و )١5/ ۱۸١(« ينيعلل «يراقلا

 . (7720 /۸) يناكوشلل «راطوألا لين»و
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 .خلإ 2١ . .ريضنلا ينب لاومأ تناك :رمع ثيدح يف هلوقو

 اونكس نيذلا دوهيلا نم ثالثلا فئاوطلا ىدحإ : ريضنلا ونب

 .رشحلا ةروس مهيف تلزن دقو «ةروهشم مهئالجإ ةصقو «ةنيدملا

 ورمع لتق امل هنإف ؛هلوسرو هللا اوناخ مهنأ : مهئالجإ ببسو

 .مهنمأ دق ب هللا لوسر نأ ملعي ملو «مهنم نيلجر يرمضلا ةيمأ نبا

 ةداع ىلع «نيلجرلا ةيد يف مهنيعتسي لي هللا لوسر مهل جرخف
 هودعو «ةناعإلا مهنم بلط املو «ضعبل مهضعب ةناعإ يف برعلا

 «مهتناعإ راظتنال مهقاوسأ نم قوس يف سلجو «هنونيعيس مهنأ

 نأ ىلع اوقفتاف ؟مكل لصحت ىتم ةصرف هذه نإ :اولاقو «هب اومهف

 نم يحولاب ليربج لزنف «هب هنولتقيف «حطسلا نم ىحر هيلع اومري
 .هب اومه امب ي هللا لوسر ربخأو «ءامسلا

 . تناكو ء.مهرصحو ءةنيدملا ىلإ لخد وهي هللا لوسر نإ مث

 ىلع كلذ دعب اوقفتاف «ءابق نيبو اهنيب ؛ةنيدملا نم اًبيرق مهلزانم

 «ربيخ ىلإ اولجيو «مهلمح ىلع ردقت ام مهلبإ ىلع اولمحي نأ

 نيتاسبلاو لزانملاك ؛هلمح ىلع نوردقي ال ام هی لوسرل اوكرتيو

 مل امم اهنأل ؛هلك هللا لوسرل ةصلاخ ةمينغ هذه تناكف ءاهوحنو

 ىلإ جتحت مل اهنأ :يأ ؛باكر الو ليخب هيلع نوملسملا فجوي

 .لحر دشو وزغ
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 ةجاحب ريضن ينب لاومأ ذخأ لبق ةباحصلاو لوسرلا ناكو

 مهيلع معني ىلاعت هللا لزي مل مث «مهلاومأب اوعسوتف «ةديدش

 . ممألا عيمج ج مهل لذو هلل هلك نيدلا ناك ىتح ةميظعلا تاحوتفلاب

 «مسقت مل اهنأ :ئأ ؛«اًصلاخ لک هللا لوسرل تناكو» :هلوقو

 «ةنس مهتوق : يأ ؛ (ةَنَس هلهأ ةقفن لزعي لك هللا لوسر ناكو»

 يف ةدع ؛حالسلاو عاركلا يف» لضفلا :يأ ؛«يقب ام لعجيو»

 لكي هللا لوسر ىلع لخدت يتلا لاومألا عيمج نأ : يأ ؛ كك هللا ليبس

 «هتجاح اهنم ذخأي هنإ لب ءرثكتلاو لومتلا اهب هدوصقم نكي مل
 ةلاحلا هذهو «داهجلا ىلع ةنوعم هلعجي هتجاح دعب ىقبي امو

 ةدوصقم ايندلا لعجت الو «نيدلا ىلع ايندلاب ناعتسي نأ ؛ةدومحملا

 . اهتاذل

 : نيمسق ىلع قحب رافكلا نم ذخؤت يتلا لاومألاف

 مسقتو «سمخلا هنم جرخي اذهو ؛لاتقلاو وزغلاب ذخؤي : مسق

 بلسلاك ؛ بئاونلا جارخإ دعب كلذو «نيمناغلا نيب سامخألا ةعبرأ

 هفرصمو «هلوسرو هلل نسمخ هنم جرخي سمخلاو «كلذ وحنو «لفنلاو

 ةبارق يأ ؛ىبرقلا يذل سمخلا سامخأ ةعبرأو «ءيفلا فرصم

 «نيكاسملاو «ىماتيلاو ؛بلطملا ونبو «مشاه ونب :مهو ؛لوسرلا

 ؛ مهنع جرخت ال تاهجلا هذه ةعبرأل فرصي هنأ : يأ ؛ليبسلا نباو

 اهمسق مزلي الو «مهنع جرخت ال ةينامثلا فانصألل فرصت ةاكزلاك
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 .نيتلأسملا يف حيحصلا وه اذه «مهنيب

 . مهنيب اهمسق بجي هنإ : ليقو

 . فانصألا ةينامث نيب ةاكزلا مسق بجي : لبق هنأ امك

 فجوي ملامو «ةيزجلا :قحب رافكلا نم ذخؤي امم يناثلا مسقلا

 نم افوخ هنع نولجي يذلاك ؛باكر الو ليخب هيلع نوملسملا

 يهو ؛ةيجارخلا ضرألا نم ذخؤي يذلا وهو : جارخلاو «نيملسملا

 ضرأك ؛هديب يه نمم ذخؤي اًجارخ اهيلع برضو «رمع فقو يتلا

 ىلع بجي ءيف هذهف «سمخلا سمخو «قارعلاو ءرصمو «ماشلا

 . مهألاف مهألاب ًادبيو «ةماعلا نيملسملا حلاصم يف اهفرصي نأ مامإلا
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 :َلاق «- اًمُهْنع هللا يضر  َرَمع نب هلادْبَع ْنَع - (20)

 «عادولا يل ىلإ ءايقحلا َّنِم ٍليَحلا َنِم ركض ام لك ْنَِلا ىج
 . قير ينب دجسم ىلإ يللا َنِم ْرَّمَضُي ْمَل ام ىَرْجأَو

 ىَرْجَأ ْنَمِيِف ُتْنكو :َرَمُع ُنبا لاق

 ذا نانا انك ٌةَسْمَخ عادلا ةَ ىلإ ِءاَيفَحلا َنِم : ناين لاق

 .©"ّليم قير يني دجسم ىَلِإ عادولا ةَ نمو ٠ ةّنس

 )١( # لاقي له :باب «دجاسملا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت :

 مقر ؟نالف ينب دجسم ) »)51١قبسلا :باب ءريسلاو داهجلا :باتك يفو

 مقر «ليخلا نيب ) »)۲۷١۳:باب «ةرامإلا :باتك يف ملسمو «هل ظفللاو

 مقر ءاهريمضتو ليخلا نيب ةقباسملا )۱۸۷١(.

 * يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم )۲/ 505(,

 ربلا دبع نبال «راكذتسالا»و )١77/ /5(« يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع»و

 )188 /۷(: ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و )5/  »)۲۸٤«مهفملا»و

 يبطرقلل )7/ 07٠١(, يوونلل «ملسم حرشاو )١17/ ١5(« ةدمع حرشاو

 نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(۲۳۹ /5) قيقد نبال «ماكحألا =
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 ليخلا نم رمض ام لك يبنلا ىرجأ» :رمع نبا ثيدح يف هلوقو

 ةينث يهو ««عادولا ةينث ىلإ» ةنيدملا يبرغ عضوم :«ءايفحلا نم

 اهدنع نم عجري هنأل «كلذب تيمس «بونجلا ىلإ لامشلا نم ةليطتسم

 ةينثلا نم رمضي مل ام ىرجأو» «نيرفاسملا عدوي ةنيدملا نم جرخ نم

 ةيقاب نآلا قيرز ينب ةلحمو «فورعم وهو ««قيرز ينب دجسم ىلإ

 . اهراثآ

 نم عم ناك هنأ : يأ ؛ «ىرجأ نميف تنكو :[رمع نبا] لاق»

 ةقباسملا يف ىرجأ
 . «ةتس وأ «لايمأ ةسمخ عادولا ةينث ىلإ ءايفحلا نم :نايفس لاق»

 . مادقألا بيبدو لامحألا ريس رابتعاب ةعاس فصن : يبرعلا ليملا

 هذهو «لاتقلا ىلع نيعي ام لكب دادعتسالا ةيعورشم :اذه يفو

 اَممَهَل أوُدِعآَو# :هلوق يف كلذب رمأ امك «هيدهو ايب يبنلا ةداع
 ىلع نيعي امم هيلع نوردقت ام : لافنألا]# وو نم متعطتسا

 :لاقف ءداهجلا ىلع تانيعملا ربكأ نم اًمسق ركذ مث «لاتقلا

 هلأ ودع هي توی ھر ر ٍلْيحلأٍظاَبَإ نیول ٠ :لافنألا]€ مُكَوُدَعَو ها لأ

 ء(١١۱۷ /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )٠١/ ٠١(. نقلملا =

 رجح نبال «يرابلا حتفاو 20751١ :ص) يشكرزلل «ةدمعلا ىلع تكنلا»و

 «مالسلا لبس»و ١68(., /:5) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و )5/ ۷١(«

 .(۲۳۸ //) يناكوشلل «راطوألا لين»و ۰ / 4) يناعنصلل
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 هنأ : يأ ؛“«يمرلا ةوقلا نإ الأ» : لاق لكك يبنلا نأ :درو دقو

 هب ناعتسي ام ربكأ ناعونلا ناذهف «برحلا يف تايوقملا مظعأ نم
 رکا نم داع امر تار يملا او لالا ىلع

 هنإ ىتح «هيلع ثحو ءاهملعت يف عراشلا بَّعر اذهلو «تادابعلا
 « لصن يف الإ قبس ال» :درو امك ءاهب ةقباسملا يف ضوعلا ذخأ حابأ

 .«رفاح وأ .فخ وأ

 زوجي ال يأ ؛ةقباسملا يف ذوخأملا ضوعلا :- ءابلا حتفب - قّبّسلا

 . ليخلاو لبإلاو ماهسلا ةقباسم يف الإ ةقباسملا يف ضوعلا ذخأ

 ولو «ةثالثلا هذه يف ضوعلا ذخأ لح ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 «تابلاغملا عاونأ نم هنأل ؛رامقلا يف لخاد وهو ءوهللا نم اذه ناك

 ولو ضوعلا ذخأ حيبأو «ىلاعت هللا ةعاط يف وهل هنأل حيبأ هنكلو

 اذكهو «هتدسفم ترمغ هتحلصم نأل ؛رامقلا يف ًالخاد ناك

 مرحيو «ةحجار وأ ةصلاخ ةحلصم وه ام لحي هنإف ؛عرشلا ةدعاق

 )١( مقر «يمرلا لضف :باب «ةرامإلا :باتك يف ملسم هجرخأ )١9117(.

 )۲٥۷٤(« مقر «قبسلا يف :باب «داهجلا :باتك يف دواد وبأ هجرخأ (۲)

 مقر «قبسلاو ناهرلا يف ءاج ام :باب ءداهجلا :باتك يف يذمرتلاو

 )١۸١( مقر «ءقبسلا :باب ء«ليخلا :باتك يف يئاسنلاو )۱۷٠١(«

 مقر «ناهرلاو قبسلا :باب ءداهجلا :باتك يف هجام نباو ءرخأ عضاومو

.(YAYA) 
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 يف صخرو «ررضلا نم اهيف امل ؛تابلاغملا عاونأ عيمج عراشلا

 .اهتحلصم ناحجرل ؛ ةثالثلا هذه

 : فالخ هيف ؟ال مأ «كلذ يف للحملا طرتشي لهو

 [نأ] لجأل :لاق «كلذ طرتشا نمو «طرتشي ال هنأ : حبحصلا

 هنأ مدقت امك نكلو «هجرخی ال وهو «رامقلا ىمسم نع هجرخي
 . حلاصملا نم هيف امل ؛ حابم رامق

 سيل للحملا طارتشا ىلع هب اولدتسا يذلا ثيدحلاف :اضيأو

 . كلذ ىلع ةلالد هيف

 . ةثالثلا هذه يف الإ ضوعلا ذخأ لحي ال هنأ :روهمجلا بهذمو

 ةنهارملا يف ضوعلا ذخأ لحي :- هللا همحر  مالسإلا خيش لاقو

 لاقف «ةلأسم يف نانثا فلتخا ول :- ًالثم يأ ؛"”ملعلا لئاسم ىلع

 هبحاصل اضوع دحاو لك لعجف «لحت ال :رخآلا لاقو «لحت :امهدحأ

 :ناعون داهجلاف ؛داهجلا نم اذه نأل :لاق «هعم باوصلا ناك نإ

 .ديلاب داهج

 بهاوم» «(۲۲۷ /57) «قئاقحلا نييبت» ۲١(« /5) «عئانصلا عئادب» :عجار )١(

 «جاتحملا ينغم» «(۳۲۳ /۲) «ريغصلا حرشلا» ء(۳۹۰ /۳) «ليلجلا

 حرش» ٩١(« /5) «فاصنإلا» ء(۳۳۹ /5) ينيبرشلل «عانقإلا» ۷

 .(۲۷۸ .7الا/ /؟) «(ىهتنملا

 ١5٠(. : ص) يلعبلل «ةيهقفلا تارايتخالا» : عجار )۲)
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 .ةجحلاو ناسللاب داهجو

 .امهنيب قرف الو «هيلإ جاتحي دحاو لکو

 هلوق لزن امل هنإف ؛نيكرشملا ركب يبأ ةنهارم يف لدتساو

 دعب ني مهو ِضرَأْلا قد جف © مولا تبع (0مَلا# : ىلاعت
 سرفلا ناكو ١-5[« :مورلا]€ ونس عضب يف © توبلغیس ٌمِهلَع

 دنع سيل ام دادعتسالا نم مهدنعو «ممألا ىوقأ تقولا كلذ يف

 ‹«مهسنج نم مهنأل ؛سرفلا بلغي نأ نودوي نوكرشملا ناكو «مهريغ

 مهنأل ؛مورلا بلغي نأ نودوي نونمؤملا ناكو «باتك مهل سيلو

 هذه هللا لزنأ املف «سرفلا نم مالسإلا ىلإ برقأو «باتك لهأ
 سرفلا مورلا بلغي فيك :اولاقو «نوكرشملا كلذ ركنأ «تايآلا

 مهنيب ىرجف «ىلاعت هللا ربخ اوبذكو ؟ةوقلا هذه يف سرفلا نأ عم

 ىلاعت هللا ربخ قدص اوققحت دق نوملسملا ناكو «لادج ركب يبأ نيبو

 ركب وبأ هذخأي اضوع اولعجو ؛ه# ركب وبأ مهنهارف «هلوسر ربخو

 «نوكرشملا هذخأ «كلذ عقي مل نإو « هللا ربخأ ام قبط رمألا عقو نإ

 ركب وبأ ربخأف «[ا]تس وأ «نينس سمخ امإ «ةدم كلذل اولعجو

 ناكو ««ضوعلاو ةدملا يف اوديزي مهل لق» :لاقف لَك يبنلا

 نأ نونظي مهنأل ؛ ضوعلاو ةدملا يف اوديزي نأ نودوي نوكرشملا

 ةدملا يف اودازف «سرفلل بلغلا رمتسي نأو ءاومعز امك رمألا عقي

 هنأ ركذ ىلاعت هللاو «ةعستلا ىلإ دحاولا نم عضبلا نأل ؛ ضوعلاو
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 عست يضمت ال :يأ ؛ةدملا هذه يف مورلل بلغلا نوكي نأ دب ال

 «مورلا كلم ىوقيو «هيلع وه ام دضب رمألا بلقني ىتح نينس

 ركب وبأ ذخأ «ىلاعت هللا ركذ امك رمألا عقو املف «سرفلا نوبلغيو

 . ضوعلا

 . يوق لوقلا اذهو ءاهلثم يف نهرلا زوجيف ؛ةيملع ةلأسم هذهو

 ليلد الو «ةخوسنم اهنأب : ركب يبأ ةلأسم نع روهمجلا باجأو

 . خسنلا ىلع

 الك يطعيو «هتلزنم ءيش لك لزني يب هنأ : ثيدحلا يفو

 ليخلا نيب ٌوسي مل [هنإف] ؛ةمكحلا نم اذهو «"هلاح بساني ام

 دق يتلاف ءودعلاو ةوقلاب فلتخت اهنأل ؛رمضت مل يتلاو ةرمضملا

 اهنأ :- اهنع هللا يضر  ةشئاع نع «هحيحص)» ةمدقم يف ملسم مامإلا ركذ )١(

 اذه سفنب هجرخأو .مهلزانم سانلا لزنن نأ هلك هللا لوسر انرمأ :تلاق

 مقر «مهلزانم سانلا ليزنت يف :باب «بدألا :باتك يف دواد وبأ : ظفللا

 يطعيو :هلوق امأو .- اهنع هللا يضر  ةشئاع ثيدح نم اًضيأ (4844؟)

 ءهمسقف «يبس وأ لامب يتأ لَك يبنلا نأ درو دقف ؛هلاح بساني ام ًالك

 ىنثأ مث هللا دمحف ءاوبتع كرت نيذلا نأ هغلبف الاجر كرتو .ًالاجر ىطعأف
 يذلاو «لجرلا عدأو ءلجرلا يطعأل ينإ !هللاوف :دعب امأ» : لاق مث «هيلع

 نم مهبولق يف ىرأ امل اًماوقأ يطعأ نكلو «يطعأ يذلا نم يلإ بحأ عدأ
 'ريخلاو ىنغلا نم مهبولق يف هللا لعج ام ىلإ اًماوقأ لكأو «علهلاو عزجلا

 يطعي هب يبنلا ناك ام :باب «سمخلا ضرف :باتك يف يراخبلا هجرخأ
 .رخأ عضاومو )۳٠٤١(« مقر «هوحنو سمخلا نم مهريغو مهبولق ةفلؤملا

AI 



 ىلع نرمتو «ةجاحلا ردقب ماعطلا اهيلع ردقي يتلا يهو ؛ترمض

 بهذيو «توقلا ةلق ببسب اهماسجأ نم تابوطرلا فجتف «ودعلا

 اهنإف ؛ودعلا يف ىوقأو عنمأ نوكتف ءاهنم تالضفلا جرختو ءاهحبر

 ةفاسملا يف داز اذهلف ‹رمضت مل يتلا هيلع ردقت مل ام ىلع ردقت

 ؛زوجي الف ءاهادع ام اًمَأو ءاهيلع ضوعلا ذخأ زوجي يتلا هذهف ءاهل

 ضعب هلعفي امك ةقدصلاو[أ] ءرذنلا وأ «نهرلا ظفلب هب ىتأ ءاوس

 . ظافلألاب ال «يناعملاب ةربعلا نأل ؛ ظافلألا نم كلذ ريغب وأ «سانلا

۷۳ 



 قو 3 ود ریو وو و ل اع ا و ا
 تضرع :لاق «- اًمهنع هللا ىضر َرَمع نْب هللادبع نع -(505)

 07 - 8-5 وع - -
 2 ۶ه 0 يل 7000 - 2 i2 3e سور | 0 7 7

 «ينزجي ملف ( هنس ةرشع عرا نبا انأَو .دحأ مْوَي يب يبنلا ىلع

 وج - 2 9 م 0 يع يا س وس ا 2ر

 . 2ينّراَجأف «ةرشع سمح نبا اناو «قدنخلا موي هيلع ٌتضرعَو

 32 لو 1 25000
 .دحأ موي يي يبنلا ىلع تضرع» :رمع نبا ثيدح يف هلوقو

 غولب :باب «تاداهشلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ةوزغ :باب «يزاغملا :باتك يفو )501١(. مقر .مهتاداهشو نايبصلا

 نس نايب :باب «ةرامإلا :باتك يف ملسمو )۳۸۷١(« مقر «قدنخلا

 .(1854) مقر «غولبلا

 ۲۸١(« /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ‹«(۱۲ )١١/ يوونلل «ملسم حرشاو )4 /۳) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و 51٠(« /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١٠۳ )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا

 ةدمعاو «(۲۷۷ /0) رجح نبال «يرابلا حتف»و ۱۷١١(« /۳) راطعلا

 ليناو «(01 /7) يناعنصلل «مالسلا لبس»و )١7/ 55٠(. ينيعلل «يراقلا

 )٥/ ١۷١(. يناكوشلل «راطوألا

١/5 



 هيلع تضرعو» «ةلتاقملا يف «ينزجي ملف «ةرشع عبرأ نبا انأو

 غلب دق هنأ :يأ ؛«ينزاجأف «ةرشع سمخ نبا انأو «قدنخلا موي

 نم رشع ةسماخلا يف هنأ :هانعم سيلو ءاهزواجو ءرشع ةسمخلا

 .ةسماخلا ةنسلا يف قدنخلاو «ةثلاثلا ةنسلا يف اًدحأ نأل ؛هرمع

 نيكرشملا نأل ؛ىرغصلا ردب ةوزغ اهيفو ‹«عبرأ ةنس امهنيبف

 «ةبدجم ةنسلا تناكو .مهداعيمل نوملسملا ءاجف ءاردب مهودعاو

 ؛ةجح رجأ نينمؤملاو هلوسرل هللا بتكف «نوكرشملا جرخي ملف
 .اهنم اوعجرو اًردب اولصو مهنأل

 : خلإ 2١ . .ةرشع عبرأ نبا انأو» : هلوقب دارملا نإ : مهضعب لاقو

 .رشع ةسماخلا رخآ يف قدنخلا مويو «رشع ةعبارلا لوأ يف دحأ موي هنأ

 ةرشع عبرأ نبا انأو :لوقي نأ حصي ال هنأل ؛رهظأ لوألا نكلو

 كلذ قلطي الف ءاهرثكأ لمك وأ ءرشع ةعبارلا لمك دق وهو الإ

 .اهلوأ يف وهو

 دنع سانلا دقفتي نأ هبئان وأ مامإلا مزلي هنأ : ثيدحلا يفو

 ًالهأ ناك نمف «مهباودو شيجلا ضرعتسيو «وزغلا ىلإ جورخلا

 نكمي ملو «لاتقلل ةيحالص هب نكي مل ولو «جورخلاب هرمأ «جورخلل

 نمو «فجرملاو «لّذخملا : عنميف «جورخلا نم هنكمي مل .هحالصإ

 مالسإلا ىلع اًصقن ءالؤه لثم جورخ يف نأل ؛داهجلا نع طبثي

 يلا

Vo 



 حلصت ال يتلا لبإلا وأ ليخلا ىلع جورخلا نم عنمي كلذكو

 ش .اهيلع وزغلل

 ءريغصلاك ؛لاتقلا نع زجعلا ةنظم وه نم عنمي كلذكو

 ريغصلا يف نأ ىأرو «ةقيقحلا تفلخت نإف ءامهوحنو «ضيرملاو
 ناك ول امك «- غلبي مل ولو  جورخلاب هرمأ «لاتقلا ىلع ةوقو ةردق

 .ةوقلاو ةردقلاب ةربعلاف «جورخلا نم هعنم «لاتقلا نع زجعي غلابلا

 دحأب لصحي هنإف ؛رشع ةسمخ غولبب لصحي غولبلا نأ : هيفو

 ءرشع ةسماخلا غولبب امإو «قافتالاب اذهو ؛لازنإلاب امإ : ءايشأ ةثالث

 ديزتو «ىثنألاو ركذلا نيب ةكرتشم ةثالثلا هذه «ةناعلا رعش تابنب امأو

 .اهغولبب مكح «تضاح اذإف «ضيحلاب ىثنألا

۱٤۷٦ 
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 َرشَعَسِواَّسلا تيد
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 :- اَمُهِنَع هللا يضر َرَمَع ِنْب لاَدْبَع ْنَع - (400)
 ه و ور هس و م 0 0 3 ا سَ 2

 . مهس ٍلِجَرلِلَو ءِنْيَمُهَس سرفلل : ٍلفنلا يف مّسق كي هلا لوُسَر

 ذا

 6 1١

 .«لفنلا يف مسق ةي يبنلا نأ» :رمع نبا ثيدح يف هلوق

 نع َكتوُلَسَسَي# : ىلاعت هلوق هنمو «ةمينغلا عيمج ىلع لفنلا قلطي

 . ثيدحلا اذه هنمو «ةيالا ١[ :لافنألا]* لاما

 ماهس :باب «داهجلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )۱(

 مقر «ربيخ ةوزغ :باب «يزاغملا : باتك يفو «0) مقر «سرفلا

 نيب ةمينغلا ةيفيك :باب «ريسلاو داهجلا :باتك يف ملسمو «()

 .هل ظفللاو «(1777) مقر «نيرضاحلا

 لامكإ»و ء(۸٠۳ /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم» : ثيدحلا حرش رداصم *

 ((008 /۳) يبطرقلل «مهفملا»و «(4۲ /5) ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشاو «(۸۳ /7١؟) يوونلل «ملسم حرشاو

 207515 )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و )5/ 55١(«

 نبال «يرابلا حتف»و ۱۷١۸(«‹ /۳) راطعلا نيال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 «مالسلا لبس»و )١5/ ٤( ينيعلل «يراقلا ةدمع»و «(1۷ /7) رجح

 ١١5(. /8) يناكوشلل «راطوألا لين»و «(08 / 5) يناعنصلل
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 . يتآلا ثيدحلا هنمو «ةدايزلا ىلع قلطيو

 ءايشألاو بئاونلا اهنم ذخأ «ةمينغلا اوزاح اذإ مهنأ مدقتو

 «ىلاعت هللا رمأ امك مسقو ءاهسمخ ذخأ مث «هوحنو بلسلاك ؛ةصتخملا

 ردق ىلع مهنيب مسقتف «نيمناغلل اكلم ةمينغلا سامخأ ةعبرأ ىقبيو

 «ًالجار ناك ءاوس يأ ؛مهس لجرللو «نامهس سرفلل ؛ مهقاقحتسا

 هل مهس :مهسأ ةثالث هل ناك «سرف ىلع ناك اذإف ءاريعب اًبكار وأ

 .هسرفل نامهسو

 اهامهسف «هريغ هيلع ازغ دقو «ناسنإل سرفلا تناك اذإو

 ءامهنيب طرشلا مدع عم اذه «لثملا ةرجأ اهيلع ازغ نملو ءاهكلامل

 .هاطرش ام ىلعف «طرش امهنيب ناك نإف

 دحأ ناك نإف «نييبرع اهاوبأآو] «ةيبرع سرفلا تناك اذإ اذه

 .دحاو مهس الإ اهل سيلف «يبرع ريغ اهيوبأ

 . ليخلا ريغل مهسي الو
 ىلاعت هللا ملع امل ؛ةمألا هذهل صاخ ةمينغلا لح نأ مدقتو

 «كلذب اهمحرف «ممألا نم اهريغ نم اصالخإ ديزأ اهنأو ءاهفعض نم
 . مئانغلا مهل لحت ال انلبق ممألاف ءالإو

 ¥ ا *
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 :- اَمُهْنَع هللا يضر  َرَمْع نب هَلاِدْبَع نع - (05)
 ع ا ف يول ا بما برب اق تاو ل ولا ع 0

 مهسفنأل ايارّسلا نم ْثَعْبَي ْنَم ضْعَب لفنُي ناك ي هللا َلوُسَر

 . 22 رشْيَحل |ٍةَماَع مْسق ىوس ةصاخ

 ضعب لفني ناك هَ هللا لوسر نأ» :رمع نبا ثيدح يف هلوق

 .«شيجلا ةماع مسق ىوس «ةصاخ مهسفنأل ايارسلا نم ثعبي نم

 «مهمهسأ ىلع مهديزي هنأ : يأ ؛ةدايزلا : انه لفنلاب دارملا

 نمو :باب «سمخلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(
 يف ملسمو «(75977) مقر «نيملسملا بئاونل سمخلا نأ ىلع ليلدلا

 )١96٠0(. مقر «لافنألا :باب «ريسلاو داهجلا : باتك

 لامكإ»و ء(١٠ /؟) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ((05 )١1/ يوونلل «ملسم حرش»و ٥۸(٠ /”) ضايع يضاقلل «ملعملا

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(757 )٤/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرشالو

 نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و )٠١/ ۳۷١(« نقلملا نبال «ماكحألا

 ةدمعاو: «(۲۳۹ /5) رجح نبال «يرابلا حتفاو ۱۷١١(« /۳) راطعلا

 ٠٠۸(. ⁄/۸) يناكوشلل «راطوألا لين»و )٠١/ ٠١(« ينيعلل «يراقلا

۹ 



 قحتست انايحأ ءايشألا نأل ؛طرشلاب هنوقحتسيف «كلذ مهل طرتشيو

 . لتاقلل بلسلاو «ةمينغلل نيمناغلا قاقحتسا : لثم ؛ عرشلاب

 قحتست ال هذهف ءايارسلا ليفنت : لثم ؛طرشلاب قحتست ًانايحأو

 «ثلثلا امإ ؛مهعفن ردقب اًئيش مهل طرتشي مامإلا نأ : يأ ؛ طرشلاب الإ

 وأ هل انويغ وأ «شيجلل اًسرح مهثعب ءاوس ؛ ءاش ام وأ «عبرلا وأ

 . حلاصملا هذه ريغل وأ ءرافكلا اوفعضيل همادق نوريغي

 اميف اهكراشيو «منغ اميف شيجلا كراشت ايارسلا نأ مدقتو
 هلاق امك مهرجأ نم كلذ صقني الو ءاهل طرش ام ايارسللو «تمنغ

 ناك نم نكلو ءهتعاط ىلع ةنوعمو هللا نم ّلضف اهنأل ؛ نيدهاجملا

 لصحي امل ال ‹هتين لجأ نم هرجأ صقن ‹طقف ةمينغلا داهجلاب هدصق

 . ةمينغلا نم هل

* # #* 
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 شع مالا ثيل

 فلک ّيِبْنلا نع هڪ سيق نِ لاربع ىسوُم يبأ نع -( 00
 . اتم َسْيَلَف «َحآلّسلا اَنْيلَع َلَمَح ْنَم» : لاق

 سيلف «حالسلا انيلع لمح نم» : ىسوم يبأ ثيدح يف هلوقو

 سيلف «نيملسملا لتاقو «مامإلا ىلع جرخو «يقب نم : يأ ؛«انم
 مامإلا ىلع جورخلا مرحيف «ةوادعلا عاونأ غلبأ نم اذه نأل ؛مهنم

 لوق :باب «نتفلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ملسمو «(5570) مقر ««انم سيلف «حالسلا انيلع لمح نم» :ِلك يبنلا

 سيلف «حالسلا انيلع لمح نم» :ِكك يبنلا لوق :باب «ناميإلا : باتك يف
 )٠٠١(. مقر «(انم

 ۲٤٠٠١(« /5) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 يوونلل «ملسم حرش»و )١/ ۷١(« ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 مالعإلا»و «(5146 /5) قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و ٠١۷(« /؟)

 حرش يف :ةدعلا»و 20775 )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب

 ۲٤(«‹ /۱۳) رجح نبال «يرابلا حتفاو ١۷٠١(« /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا

 ١185(. /75) ينيعلل «يراقلا ةدمع»و

١41 



 «كاذف ءعجر نإف ؛حصاني نكلو «- غلب امهم ملظلاب غلب ولو -

 .هيلع جرخي الف ءالإو

 ؛ةلزتعملاو جراوخلا لاعفأ نم ةمئألا ىلع جورخلا ناكو

 ءركنملا رييغت كلذ يف مهدصقو «ةمئألا ضعب روج اوأر امل مهنإف

 هيلع بترت اذإ ركنملا رييغت زوجي ال هنأل ؛اولضأو اوؤطخأ مهنكلو
 .هنم مظعأ ٌركنم

 امهم قحلل مهدر هيلع بجو «مامإلا ىلع ةفئاط تجرخ اذإف
 مهلاتق يف هتناعإ مامإلا ةيعر ىلع بجو «هلاتق الإ اوبأ نإف «هنكمأ

 .ةعامجلا موزلو ةعاطلا ىلإ اوعجريو «مهرش لوزي ىتح

¥ ¥ ¥ 
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 نع كي رشا ُلوُسَر لس : لاق ءدض ىسْؤُم بأ ْنَع - (40)

 ىف َكِلَذ يأ «ًءاَير ٌلِتاَقُيَو :ةّيِمَح ٌلِتاقْيَو «ةَعاَجش لتاقُب لولا

 ىه هللا ُةَمِلَك َنوكَتل َلَئاَق ْنَم» :لكي للا ُلوُسَر َلاَقَف ؟هللا ليبَس

 لجرلا نع لكي هللا لوسر لئس» : ىسوم يبأ ثيدح يف هلوقو

 لأس نم :باب «ملعلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت «* )١(

 :باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )١77(« مقر ءاّسلاج اًملاع مئاق وهو

 مقر هللا ليبس يف وهف ءايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم :باب «ةرامإلا

(۱۹۰4). 

 ٠٠١(« /۷) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(٩۹٤ /۱۳) يوونلل «ملسم حرش»و ۷٤١(« /۳) يبطرقلل «مهفملا»و

 ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(557 )٤/ قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و

 نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و ء(١۳۸ )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا

 ةدمعاو «(۲۸ /5) رجح نبال «يرابلا حتف»و .(١ا/17١/ /۳) راطعلا

 لين»و ( ۳ )٤/ يناعنصلل «مالسلا لبس»و (5 /۲) ينيعلل «يراقلا

 .(۳۲ /۸) يناكوشلل «راط وألا
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 امنإو « ىّبس الو «نسح ال «دصقم هل سيل : يأ ؛«ةعاجش لتاقي
 .هموقل : يأ ؛«ةيمح لتاقيو» .طقف ةعاجشلل هتبحم لاتقلا ىلع هلمحي

 لتاقيو» «ةينيد ال «ةيلهاج ةيمح : يأ ؛هبهذم لهأل وأ «هنطول وأ

 . ءس هدصق اذهو ‹ عاجش وه :لاقيو اک ا

 دعي يذلا وه نم : يأ ؛«؟هللا ليبس يف كلذ ّيأ» : هلوقو

 «ةباثملا هذهب دحأ مهنم نكي مل املف ؟هللا ليبس يف ًالتاقم مهنم

 ةالصلا هيلع  لاقف ؛ةعنام ةعماج ةرابعب هللا ليبس يف دهاجملا ركذ

 ؛«هللا ليبس يف وهف ءايلعلا يه ةملك نوكتل لتاق نم» :- مالسلاو

 نوكي الف «دصاقملا نم كلذ ريغ امأو «هدصق اذه ناك نم : يأ

 . هللا ليبس يف اداهج

 هترجه تناك نمف» :هلوق نم ةرجهلا يف مدقت امك اذهو

 ةينلا ردقبف .خلإ «هلوسرو هللا ىلإ هترجهف .هلوسرو هللا ىلإ

 فصلا يف نيلجرلا دجتف ؛هللا الإ هملعي ال اتوافت قلخلا توافتي

 داهجلا ىلع ةوقلاو مادقإلا يف امهنأل ؛رهاظ قرف امهنيب ىري ال
 نيب امم مظعأ باوشلاو رجألا يف قرفلا نم امهنيب نأ عم «ءاوس

 هللا ةملك ءالعإو نيدلا ةرصن هدصق اذه نأل ؛ضرألاو ءامسلا

 ىلعأ يف لوألاف ءعاجش وه :لاقيو «هناکم یری نأ هدصق اذهو

 «لامعألا عيمج يف ماع اذهو «نيلفاس لفسأ يف يناثلاو «بتارملا

 . "ىون ام “یرما لكل امنإو» : هلوق دنع مدقت امك

 . هجيرخت كانه مدقتو «ةدمعلا باتك نم )١( مقر ثيدحلا وه )000
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 ةملسم «قرلا نم اهصيلختو «ةبقرلا ريرحت : وهو «(قتعلا باتك»

 .ةرفاك وأ

 «هيلع ثحلا درو دقو «تاعاطلا لجأو «تادابعلا لضفأ نم وهو

 .رانلا نم قتعملا نم اًوضع هنم وضع لكب قتعي هنأو

 «لتقلاو «راهظلا ةرافكك ؛ تارافكلا يف  ًالثم  قتعلا بجي دقو

 . برقلا نم هريغك رذنلاب بجي كلذكو «ناضمر راهن يف ءطولاو

 : ءايشأ ةثالث دحأب قتعلا عقيو

 ؛ لزا ناك لو اونو رخ را رع عزا «ةلوقك ؟لوقلاب امإ

 «حيرصلا لوقلاب ىتأ ىتمف «دج هلزهو «دج هَّدج ؛قالطلاك قتعلا نأل

 . قتعلا عقو

 هنم مرحملا همحر اذ ناسنإلا ىرتشا اذإف ؛كلملا : يناثلا

 هلاخو .هتخأو هيخأو .همأو هيبأك ؛ءارشلا درجمب هيلع قتع «بسنلاب

 رخآلاو اًركذ امهدحأ ردق ول يذلا :يأ ؛هتمعو همعو «هتلاخو

 . بسنلاب هحاكن هيلع مرح «ىثنأ

١ AY 



 ‹«عاضرلاب وأ ءرهصلاب مرحي يذلا :«بسنلاب» :انلوقب جرخيو

 .ةلصو رب هنأل ؛هقتعل همحر يذ ءارش نسيو

 نأ هئارش ىلع رداق وهو «عابي همأ وأ هابأ دجو اذإ بجيو

 .ربلا مظعأ نم اذهو «بجاو امهرب نأل ؛قرلا نم هصلخيل ؛ هيرتشي

 قتع «هدبعب لثم اذإف ؛لعفلا : قتعلا هب لصحي امم ثلاثلا

 هلجر وأ هديك ؛اًوضع هنم عطقي نأ لثم : ليثمتلاو «هلعف درجمب هيلع

 «هوحنو مهس وأ نيكسب هئاضعأ نم اًوضع قرخي وأ «هعبصإ وأ

 .أطخ كلذ ناك ولو «كلذ نم ؟ىرب ولو

 ةجشلاك ؛هب قتعي الف «ةلثُم دعي ال يذلا ريسيلا ءيشلا امأو

 .اهوحنو ةريسيلا

 ءداليإلا درجمب قتعت ال اهنأل ؛ةمألا داليإ مسقلا اذه نم سيلو

 .اهتدالوو «ديسلا توم :نيرمألا الكب قتعتف «ديسلا تومب لب

 : يف هلوقب هركذ امك ؛ ةيارسلا قتع : قتعلا عاونأ نمو
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 نأ :- اًمهنع هللا ىضر  َرّمع نب للادْبَع ْنَع - (409)

 4 و 3 6
 2 - ا ا هع : 4 ايو طوي” أ مم س6

 غلبي َلاَم هل ناكف ءِدبع يف هل رش قتعأ ْنَم» : لاق لك هللا لوسر
 و د و ا و o هم هير سا يح ر و <

 قتعو «مهصصح هءاكرش ىطعاف .ٍلدع ةميق هيلع موق .دبعلا نمث

 هس سس رو ص سل E E 2 ن و

 . '«قتع ام هنم قتع دقف ءالإو «دبعلا هيلع

HH ¥ ¥ 

 ميوقت :باب «ةكرشلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 ملسمو ءرخأ عضاومو )۲١۹(« مقر «لدع ةميقب ءاكرشلا نيب ءايشألا

 )١901(. مقر «قتعلا :باتك يف

 ((97 /5) يبرعلا نبال «يذوحألا ةضراع» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ۳٠۹(‹ /5) يبطرقلل «مهفملا»و «(91/ /5) ضايع يضاقلل «ملعملا لامكإ»و

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )٠١/ ٠١١(« يوونلل «ملسم حرش»و

 ء(۳۸۸ )٠١/ نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(559 /5)

 نبال «يرابلا حتف»و 20١1/7377 /۳) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 «راطوألا لينهو )١/ 0١(. ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ١57(« /5) رجح

 .(۲۰۷ /5) يناكوشلل

١ 8 



 َلاَق ُهَنَأ : لب يتلا نع هذ رره يبأ نص )4٠(-

 مل نق ٠ ولام يف صلح لَ كولد ڻي 0
 و ص

 قوقشَم ٌرْيغ َيِعْستْسا | هت ءِلْدَع َةَميِق ُكوُلْمَملا مف : لام

3 

 ردع يا 2 ىف رجس یا نسخ ربل نک :ىأ ؛(دبع ىف هل اكرش قتعأ نم» : با ثيدح

 ءايشألا ميوقت :باب «ةكرشلا :باتك يف يراخبلا هجرخأ :ثيدحلا جيرخت * )١(

 : باتك يف ملسمو ءرخأ عضاومو )۲۳٠١(« مقر «لدع ةميقب ءاكرشلا نيب

 )٠١١۳(. مقر «دبعلا ةياعس ركذ : باب « قتعلا

 لامكإ»و .(1۹ /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ء(١٠ /5) يبطرقلل «مهفملا»و ء(۹۸ )١/ ضايع يضاقلل «ملعملا

 قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و «(177 )٠١/ يوونلل «ملسم حرش»و

 )٠١/ 5١7(« نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و «(7507 /5)

 نبال «يرابلا حتف»و ١75٠(«. /7) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 «مالسلا لبس»و «(05 )١7/ ينيعلل «يراقلا ةدمع»و ٠١١(. /0) رجح

 ۲٠۸(. /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و ١5٠(« / 5) يناعنضلل
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 قايس يف ةركن «اكرش» :هلوق نأل ؛ءزج ةئم نم ءزجك ؛ًاليلق

 .معتف «طرشلا

 ؛«لدع ةميق هيلع موق دبعلا نمث غلبي لام هل ناكف» : هلوقو

 . قتعلا تقو قحتسي اًمع صقني الو «دازي الف «قحتسي ام ردقب : يأ

 ؛«الإو .دبعلا هيلع قتعو « مهصصح هءاكرش ىطعأف» :هلوقو
 نوكي :يأ ؛«قتع ام هنم قتع دقف» لام هل نكي مل نإ :

 ردقب هنم قتع «دبعلا عيمج ةميق عسي ال لام هل ناك نإو ءاضعبم

 . مهيلع هفلتأ هنأل ؛ هئاكرشل كلذ مرغو «لاملا نم هدنع ام

 نامض يف لصأ اذهو «ةيرحلا ليمكت ىلإ فوشت هل عراشلاو

 «ًالإو «هلثمب اًيلثم ناك نإ هنمض «هريغ لام فلتأ نم نإف ؛ تافلتملا

1 n 

 . هفالتإ تقو هتميقف

 «هلجر وأ «هديك «هکولمم ضعب قتعأ ول هنأ :اذه نم مهفيو

 ؛هعيمج قتع «هوحنو «رشعو «ثلثو «فصنك ؛هنم عاشم ءزج وأ

 ىلإ يرسيو «هريغل ناك اذإ هقتع ليمكت هيلع بجي ناك اذإ هنأل

 هل نكي مل نإف «ىلوأ باب نم هل هلك ناك اذإ هتيارسف «هعيمج

 ولف ؛قاتعإلا نمز رقفلاو ىنغلاب ةربعلاو «قتع ام هنم قتع «لام

 هيلع بجي مل «كلذ دعب الام دجو مث «هبيصن قتع تقو اًريقف ناك

١4١ 



 ؟ال مأ .هقتع ليمكتل ىعستسي لهو

 «يعستسا نإو «هؤاعستسا بجي ال :بهذملا نم روهشملا
 .©7هسحف

 «قرلا نم هيقاب صيلختل "”ىعستسي نأ بجي : ةيناثلا ةياورلاو

 يف هلوقب لوقلا اذه ىلع اولدتساو «مالسإلا خيش رايتخا وه اذهو

 هصالخ هيلعف «كولمم نم هل اًصقش قتعأ نم» :ةريره يبأ ثيدح

 ءاضعب الإ عسي ال ناک نإو «هلک هعسي ناك نإ : يأ ؛«هلام نم هلك

 ةميق كولمملا موق لام هل نكي مل نإف» «هدنع ام ردقب هنم صلخ

 لهأ لأسُي هنأ :يأ ؛«هيلع قوقشم ريغ دبعلا يعستسا مث «لدع

 رادقم ام : ليق «موق اذإف ؟نمثلا نم ىوسي ام :لاقيف «ةفرعملا

 ؟قشي ال ثيحب [ةنسلا يف] كلذ نم دبعلا لصحي ام

 «هثلث رخآللو «هفصن مهدحأل  ًالثم  ةثالث نيب ٌدبع ناك اذإف

 لام هل نكي ملو «هبيصن سدسلا بحاص قتعأف «هسدس ثلاثللو

 لهأ لئسو «ةئم تس ًالثم  هتميق تناك اذإف ؛دبعلا مّوقيف «هريغ

 كلذ فلتخيو «بسكت اذإ ةنس لك لصحي ام رادقم نع ةفرعملا

 ىلع ًالثم  ردقي هنإ :اولاق اذإف ؛تاقوألاو صاخشألا فالتخاب

 4٠١7( /۷) «فاصنإلا» «.(556 .؟”55 )١5/ «ريبكلا حرشلا» :عجار (1)

 . قباسلا عجرملا )۲(

14۲ 



 نييقابلا نيكيرشلل عفريو «بسكتي نأ رمأ «ةنس لك ةئم ليصحت

 «نيعبرأ ثلثلا هبحاصلو «نيتس فصنلا بحاصل ؛ةئم ةنس لك

 .اًرح هلك نوكيو «هسدس قتع دق هنأل ؛ نينس سمخ لجؤيو

000 
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 امالغ قتعأ هباَحصأ ْنِم الجر نأ لَك ىبنلا غلب :ظفل يِفَو < يي 4o سل 52 قاس 2 توب كو ا <
 7 2 و ت a 7 مه

 لَسْرأ مث ءٍمَهْرِد هئم ِناَمثب ُهَعاَبف مريع َلاَم هل نكي ْمَل ءِربُد ْنَع

 , هلا ده
 له ع

 عيب زاوج : باب «ناميألا :باتك ىف ملسم هج رخأ : ثيدحلا جيرخت « )000

 .(4997 مقر «ربدملا

 مهّلاومأ سانلا ىلع مامإلا عيب :باب «ماكحألا :باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 عيب زاوج :باب «ناميألا :باتك يف ملسمو «(1۷۸۳) مقر «مهعايضو

 .(۹۹۷) مقر «ربدملا

 لامكإ»و ء(١۷ /5) يباطخلل «ننسلا ملاعم» :ثيدحلا حرش رداصم *

 ^o)» /% يبطرقلل «مهفملا»و »)644 /ه) ضايع يضاقلل «ملعملا

 = قيقد نبال «ماكحألا ةدمع حرش»و )١١/ ١١ يوونلل «ملسم حرشاو
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 .«ربدملا عيب باب» :هلوق

 «توملاب هقتع قيلعت : يأ ؛ ريد نع كولمملا قتع وه : ريبدتلا

 «ضيرملا ةمالس وأ «بئاغلا مودقب هقيلعت زوجي هنأ امك «زئاج وهو
 ؛لوهجملا لجألاب هقيلعت زوجيف «ضحم عربت هنأل ؛ كلذ ةلاهج عم

 دب ال هنأل ؛لوهجملاب اهقيلعت زوجي الف «تاضواعملا دوقع فالخب

 .هعاونأ عيمجب ررغلا عيب نع يهن اذهلو «هملعو «كلذ ريرحت نم

 اهيف رفتغا اذهلف ءضحم ناسحإ يهف «تاعربتلا دوقع امأو

 . تاضواعملا دوقع يف رفتغي ال ام

 وهو «قتعلا ببس هيف دجو دق هنأل ؛رّبدملا عيب اوركذ امنإو

 دقو «كلذل هعيب زوجي ال هنأ سانلا ضعب مهوت امبرف «قيلعتلا

 راصنألا نم لجر ربد» : هه رباج ثيدح يف هعيب زاوج ركذ

 هل اًمالغ قتعأ هباحصأ نم ًالجر نأ [ِلكك يبنلا غلبف .هل] امألغ

 «مهرد ةئم نامشب كي يبنلا هعابف «هريغ لام هل نكي مل ءربد نع
 . «هيلإ هنمثب لسرأ مث

 .هرقأ لب «هنع هني مل هنأل ؛ ريبدتلا زاوج : هيف

 )١١/ 5١8(« نقلملا نبال «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و = )/ ۲١۳(.

 نبال «يرابلا حتف»و ۱۷٤١(. /7) راطعلا نبال «ةدمعلا حرش يف ةدعلا»و

 «مالسلا لبس»و )١١/ ۲٠١(. ينيعلل «يراقلا ةدمع»و 57١((2 /5) رجح

 .(۲۱۲ /5) يناكوشلل «راطوألا لين»و 425١١ /7) يناعنضلل
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 ءربدملا مالغلا اذه عاب لك يبنلا نأل ؛ربدملا عيب زاوج : هيفو

 .هريغ كلمي ال هنأل ؛هعيب يف ةحلصملا ىأر هنأل ا امنإو

 ناك امبر «لام الب يقب اذإ هنأل ؛هفسلا نم ةلاحلا هذه يف هريبدتو

 ىلع هباحصأ ضعب لك يبنلا رارقإ ضراعي الو «سانلا ىلع ًالك
 فلتخي كلذ نأل ؛5#4 ركب وبأ لعف امك ؛هلام عيمجب قدصتلا

 موقي هبسكو «بسكتي ركب يبأ لثم نألو «صاخشألا فالتخاب

 .- مدقت امك  هتيافكب

 .اهؤاضمإ هرضي يتلا هيفسلا دوقع در : هيفو

 SS مث «ربدملا عاب اذإو

 قيلعتلا نأل ؛قتع ءةفصلا تدجوو «هارتشا اذإف «ةفصب هقتع

 .هعيب زوجي هنأل ؛هنهر زوجيو «لطبي ال

 هنم قتع ءالإو «قتع «ثلثلا نم ربدملا جرخو «ديسلا تام اذإو

 . ثلثلا ردق

 وهو «ةيرحلا ببس اهيف دجو دق هنإف ؛دلولا مأ فالخب اذهو

 اًعبت اًرح دقعني ةلاحلا هذه يف هنإف ؛اهنطب يف رحلا دلولا اذه داقعنا

 «عاتمتسالاو «ةمدخلا يف ةمألاك -دلولا مأ :يأ  يهو «هيبأل

 وحنو ءاهتبهو ءاهعيبك ؛اهتبقر يف كلملا لقن يف الإ «كلذ ريغو

 الف «ةبهلاو عيبلاو] نهرلاك ؛كلملا لقنل داري اميف الإو «كلذ

 .اهنهر الو ءاهتبه الو ءاهعيب [زوجي

144۹۷ 
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 وضوملا
 ةحفصل

 قالطلا باتك

 ةنسلا قالط ىف رمع نبا ثيدح :لوألا ثيدحلا

 ًاثالث ةقلطملا ةقفنو ىنكس : ىناثلا ثيدحلا

 A اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع :لوألا ثيدحلا

 ةأرملا دادحإ : يناثلا ثيدحلا

 ةداحلا اهبنتجت ىتلا لاصخلا : ثلاثلا ثيدحلا

 ناعللا باتك

 ناعللا ةفصو «نينعالتملا ةصق ىف رمع نبا ثيدح :لوألا ثيدحلا

 ةأرملل دلولاب ءاضقلاو «نينعالتملا نيب ةقرفتلا : يناثلا ثيدحلا

 فذقلاب ضيرعتلا :ثلاثلا ثيدحلا

 ا ةيلهاجلا يف اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع : عبارلا ثيدحلا



 عاضرلا باتك

 e «بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي :لوألا ثيدحلا

 ةدالولا مرحت ام مرحت ةعاضرلا : يناثلا ثيدحلا

 عاضرلا يف ةداهشلا : ثلاثلا ثيدحلا

 2111086 ملسم “ئىرما مد هب لحي ام :لوألا ثيدحلا
 ةرخآلا يف ءامدلاب ةازاجملا : يناثلا ثيدحلا

 SE ةماسقلا يف ءاج ام :ثلاثلا ثيدحلا

 2507 هريغو رجحلاب لتقلا يف صاصقلا توبث : عبارلا ثيدحلا

 E ل ةأرملا ةيد : عباسلا ثيدحلا

 eT لئاصلا مكح :نماثلا ثيدحلا
 o هسفن ناسنإلا لتق ميرحت : عساتلا ثيدحلا

 دودحلا باتك

 نيبراحملا دح :لوألا ثيدحلا

 271111111 11 ينازلا دح : يناثلا ثيدحلا

 e انزلاب رارقإلا : عبارلا ثيدحلا
 TT at ملسملا ريغ ىلع دحلا ةماقإ : سماخلا ثيدحلا

 ناطلسلا نود قحلا ذخأ : سداسلا ثيدحلا
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 EV ةقرسلا دح :باب *
 117 ةقرسلا دح باصن :لوألا ثيدحلا

 ل Se اهباصنو ةقرسلا دح : يناثلا ثيدحلا

 OS I A دودحلا يف ةعافشلا : ثلاثلا ثيدحلا

 ٠ E SN 011101 رمخلا دح :باب #

 AE RR رمخلا دح :لوألا ثيدحلا
 N عم م وة ريزعتلا رادقم : يناثلا ثيدحلا

 روذنلاو ناميألا باتك
 E me اهنم ًاريخ اهريغ ىأرف نيمي ىلع فلح نميف :لوألا ثيدحلا
 ااا نيميلاب ثنحلا : يناثلا ثيدحلا
 AE easel هللا ريغب فلحلا : ثلاثلا ثيدحلا
 AT ee نيميلا يف ءانثتسالا : عبارلا ثيدحلا
 1558م ربص نيميب ريغلا قح عاطتقا : سماخلا ثيدحلا
 ا e ضعب ىلع مهضعب موصخلا مالك : سداسلا ثيدحلا
 ان مالسإلا ةلم ريغب فلحلا نع يهنلا : عباسلا ثيدحلا

 ا masa ا روذنلا : باب *«

 TNE ee ةيلهاجلا ىف رذنلا :لوألا ثيدحلا

 E و رذنلا ةهارك : يناثلا ثيدحلا
 a تاحابملا يف رذنلا :ثلاثلا ثيدحلا
 اا ا رذنلا ءاضق : عبارلا ثيدحلا

 EE ا رذنلا هجو يف لاملا ةيده : سماخلا ثيدحلا

 E a eS ا ءاضقلا :باب »
 E a هتايلوؤسمو ءاضقلا :لوألا ثيدحلا

 E ae هنذإ ريغب اهجوز لام نم ةأرملا ذخأ : يناثلا ثيدحلا
 EE e ًالالح مرحي الو ًامارح لحي ال مكاحلا ءاضق : ثلاثلا ثيدحلا
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 ةحفصلا عوضوملا

 TE ءاضقلا بادآ : عبارلا ثيدحلا
 EE DA روزلا ةداهش : سماخلا ثيدحلا

 ا eee a هيلع ىعدملا ىلع نيميلا :سداسلا ثيدحلا
 ةمعطألا باتك

 TEE alec uaa ةهبشلا دنع فوقولا : لوألا ثيدحلا

 O Se E بنرألا لكأ : يناثلا ثيدحلا

 E oT ليخلا موحل لكأ مكح : ثلاثلا ثيدحلا
 EF SS ةيشحولا رمحلا موحل لكأ مكح : عبارلا ثيدحلا

 Pé ا ةيلهألا رمحلا موحل لكأ نع يهنلا : سماخلا ثيدحلا
 IEEE an ةيلهألا رمحلا موحل لكأ نع يهنلا : سداسلا ثيدحلا

 EN 11 بضلا محل لكأ : عباسلا ثيدحلا
 100 دارجلا لكأ :نماثلا ثيدحلا
 اا 0 00100011 جاجدلا محل لكأ : عساتلا ثيدحلا
 Ma عباصألا قعل :رشاعلا ثيدحلا

 ل ديصلا : باب *«
 اا TS زد دز زةي بلكلا ديص :لوألا ثيدحلا
 O ون ا اسال ضارعملاب ديصلا : يناثلا ثيدحلا
 ل ديصلل بلكلا كاسمإ يف ةصخرلا :ثلاثلا ثيدحلا
 EE al SR هب ىكذي ام : عبارلا ثيدحلا

 E N Ae يحاضألا : باب #

 EO aC نيشبكب ةيحضألا :لوألا ثيدحلا

 ةبرشألا باتك

 لزن نيح رمخلا اهنم تناك يتلا ءايشألا عاونأ ركذ :لوألا ثيدحلا

 20 a اهميرحت



 0 لا مارح ركسم لك ءاج ام : يناثلا ثيدحلا

 رمخلاب ةراجتلا ميرحت :ثلاثلا ثيدحلا

 سابللا باتك

 ريرحلا سبل ىف ديدشتلا :لوألا ثيدحلا

 لاجرلل رمحألا سبل : ثلاثلا ثيدحلا

 قالخألا نساحم نم : عبارلا ثيدحلا

 لاجرلا ىلع بهذلا متاخ ميرحت : سماخلا ثيدحلا

 داهجلا باتك

 .... ءاقللا دنع ربصلاب رمألاو ودعلا ءاقل ينمت ةيهارك :لوألا ثيدحلا

 5026 هللا ليبس يف حاورلاو ودغلا لضف :يناثلا ثيدحلا
 SAE هللا ليبس يف دهاجملاو داهجلا لضف :ثلاثلا ثيدحلا
 ا ل هللا ليبس يف ملكي نميف ءاج ام : عبارلا ثيدحلا

 500 هللا ليبس يف ةحورلاو ةودغلا لضف :سماخلا ثيدحلا
 e هللا ليبس يف ةحورلاو ةودغلا لضف :سداسلا ثيدحلا

 ليتقلا بلس لتاقلا قاقحتسا : عباسلا ثيدحلا

 ليتقلا بلس لتاقلا قاقحتسا : نماثلا ثيدحلا

 ءويفلا ىف ءاج ام : رشع ثلاثلا ثيدحلا

 ... ةضفلاو بهذلا ةينآ ىف برشلاو ريرحلا سبل ةيهارك : ىناثلا ثيدحلا

 O ريرحلا سبل يف ةصخرلا : سداسلا ثيدحلا

 E ركسعلا نم جرخت ةيرسلا لفن يف : عساتلا ثيدحلا

 .... نايبصلاو ءاسنلا لتق نع ىهنلا ىف ءاج ام : رشع يداحلا ثيدحلا

 o ريرحلا سبل يف ةصخرلا :رشع يناثلا ثيدحلا



 E اهريمضتو ليخلا نيب ةقباسملا :رشع عبارلا ثيدحلا
 .NEVE o ةلباقملا يف لجرلل ضرفي ىتم :رشع سماخلا ثيدحلا

 NY ece ليخلا نامهس يف :رشع سداسلا ثيدحلا

 E ea ركسعلا نم جرخت ةيرسلا لفن يف :رشع عباسلا ثيدحلا

 N ma حالسلا رهش نميف ءاج ام :رشع نماثلا ثيدحلا

 NT «ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم» :رشع عساتلا ثيدحلا

 قتعلا باتك

 AN eee دبع يف هل اكرش قتعأ نم» :لوألا ثيدحلا
 E SM 0 دبعلا ةياعس ركذ : يناثلا ثيدحلا

 ااا 00010101211 ربدملا عيب :باب *

 ENO ل ربدملا عيب يف :لوألا ثيدحلا

 ا ا DR تاعوضوملا سرهف
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 ضرألا ىف ام مكل یخ ىِرلَأ رھ

 * أ هجو مه اولو اَمَْيأَك بلاو رشا لول

 4مل کما اووف
 4آ ىَدَه َنِدَلَأ َلَع لا کل تاک نول

¢ 5 e رض 

 10 كلا ا

 أكو كل هلا بڪ ب دقو عفش نق
 دوسلا طْيحلا ىم سيلا طبل ل نيتي ق ارش
 4 رجلا نم
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 ةيآلا

 4دجسَملا ىف نومك ع ٌرْشَأَو شورش الو

 4 اودس الق هلأ دودح كلتا

 ٠ ق ا و

 ری كي لأ ا
 ليا ب ملوتل أك

 4 تملا نو ريس اه يذل لإ ةا ممت نفل

 * دج ىدا بب ق ہک ور اول الو

 4 تموم رهشا
 هڪ وهو انيس اوه نأ جمع و

 وے وو

 کھ و برع ت كتو
 و هَ 1 ع ها اولس الو#

e 1 e E 

 4اموذس الف هلآ دودح كيل

 رع ابید کنت یخ

 نصيب اجور َنوُرَدَيَو منم نووي َنِدَلاَول
 4 عو رش أ ةَ ّنهسشنأ أب

 مے 4 بَ هل اوموقوأ)ا

 ٤ف اوُصِمْفُت نأ لإ هيِذِحاَعي متسول
 ءاحملاب مُكْرْمْأَيَو ٌرَْمْلا مكي نطيسلا دحر هدو اسد رو كوم ت

 e ع وح 42 و کدی لو

 الضفو هنم ةرهغم دعي هلل
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 ةيآلا

 نإو ءولوسرو هللا نم برحي اونذ مل نإ
 »رع ر وو ر 72 دھر

 4 ْمُكِلْوَمأ شور ڪک وئ

 لجأ لإ ندب تتيادت اذإ اونماء تیزلا اهي 4کس لكبأ لإ نب مناد اإ ایما حيِذَلأ اھا
 رد 24 + مكر رم سه مهر ي < هذ 0

 4 ابار لآ داو ةد موق هلا دنع طف مکر
 3 lets} ول وہ ور

 *« نارتو لج نيلجر

 ري سس رس ا م ربا اح يي بر رر 2 ص

 نه اتاك اودجت او رفس لع منك نإو
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 < حمص دك رس ی ج € وِ يا

 َلِمَحَ او امير اطا وأ اتي نإ ادات ال ار
 تورس

 07 ر 2 ےک سا ر رص 0 یر عر هر

 الو انير انلبق نم تیا لع هُهَتْلَمَح اَمَك اًرضِإ اتع
 سورس مر م ل حصل كي رن حاصر طع

 انمحراو انل رفغأو اتع فعأو وب اتل َةَفاَط ال ام اتل .٠

 نارمع لآ ةروس

 « اليم نإ نقتل نع تلا عح الا لع ہور

 ارت لو اعم هللا لب اوتار
 مش اننكل زآ اوك اوه ا ییا
 رجم و رے سل ےل وے دے ےب رص وے
 کونڏلا ٌرِفْعَي نمو مهبول اورفغتسا هللا اورگد

 sr جا CAN 3 ely 6 و سے

 ولس مهو ولعف ام لع اوري ملو هللا الإ
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 4 ڪَر اک خيرا مُڪ کم ڏو هک هاڪ ن دلو

 دلو مکا نڪي ْمَل نإ شكرت اِ عنا ےھت
 ڪک 5 ام نشل ىه و ڪس ناڪ نق

 ا ةالَڪ رو 0 3 براك ناول
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 * ئركش راو وللا اورم ال اوما ندا ياني

 هنأ أ دلا 00 هاو ها ل
 0 مم مر م 2

 ا نيل ني مهل
 ھۇارج ےے 1 هموم اتَق نمو

 ةتعلو هع 4 e ایف ایک

 4 اًميِظَع اًباَذَع ثل َّدَعَأَو

 اراتك نک عاج ركتلع لكك الآ فَ 3
 وكلا هب اگ یک کک دآم 2 ةو

 اک

 e) ی ع أى

 چرَح ني مُكََع َلَعَجَل ُهَل 9 امل

 ع د ر ديرب نكلَو
 4 کک کند ڪت

 7 2 م 0 04

 4 ةلوسرو هلآ نورا َندلأ اؤر اَمّنِإ»

 علو نيِفّتلاب سْفّنلا نأ آَبف مہکع اسکو ۶
 سا ر اس © حور ٭ ماھ

 لا نکلا تذالاو ينال فنالأو نيملاي

 4 ٌصاَصِق َحوُرَجْلاَو يلا
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 رنا باصتالاو مييملاو رتا امن انماء بدلا اال 00 همم ب و بھ
 4 نكي 1 لع

 نمر 2 ماو َديَصلا اولن ال 5 7 ي
 4 ٍعل نم رده ام لَم ارج ادعم مکن هل

 4 ةد رر هلآ ناو باقیلآ دیس لآ كزأ العا
 ٌةَديآَم اتع لري نأ تبر ُعيِطَتْسَي لَه رے ر سس ر 22و

 ماعنألا ةروس

 * سل هلو هيلع هلأ مس

 4 .وداکصح موب فَ اواو
 4 َنيِمِلْعْلاَبَر هلل قاَمَمَو ىايحو شنو نالص 9

 4 قامو َىاَيَحَو يَتْشَو تالص 7 3

 4ع ہلا نيت لَ بیک کو۶
 4 أ دزو 5 رو الو

 فارعألا ةروس

 © ٍرِجْسَم یک َدنِع کتی أوُدَخ مدا ییا
 کلا هع مر a 1 ا و
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 ةبآلا

 « تيره نع ضرع فرغلي ساو تا دخل
 * ااو هل أوعِمَتْسََد نالا رف اًدَِول

 لافنألا ةروس

 * ٍلاَمنَأْلا نع كتو

 لوریو فسح ولي ا وی ني مُشَمِيَع اما اواو
 4لا آو نيكسملاو ىَسَْلاو َقْرُشْلا ىذلَو

 لاير نیو وف نم مشط ا مُهَل اوُدِهَأَول
 l2 د ب م

 4 وذو هلأ ودع هب توبه ليحل

 4 تييِمْؤمْلا نم َكَعَبأ ِنَمو هلا َكْبْسَحل

 4 هم بک يف ضع لر ستي ماعلا أول
 ةبوتلا ةروس

 نك واَرْلَل ٍدِيَسَمْلا ةرامعو يالا ةياقس ٌّمْلَمبلل

 رولو للأب نما
î 4 ِهَلَأ ليس يف َدَهَْجَو آل 

 « مترك مڪتجَقا ذإ نح
 رک لی اإ يل ام اوْتَماَء بِلا اهيآكي»

 * هم ليس يف اورق
 تب هنأ مشب ثكيؤملاو نونيؤتلاو )

 اركي الأ ٌرَدَحَلَو ئانو اريك ذأ باال
 4ا لر آم دودح

\o1۳ 

۱۹ 

٤ 

4Y 

14۸ 

۱ 40 

11¥ «1۰° 

Vf NYY 

oV¥ 

y4 

۱۱۷٦ 

۲۳۱ 



 رهاب تلد ل و کک ءا 2
E eeب  

 يب .2 اط 44 0
 ا وم قط الو ليس ف ةصمخم

 تكلا كي زق ذب تك راق سهو 02

 9 0 تروق * 1 ننس

 مه بيك الإ اواو توْعطَقي الو هيڪ

 © َنوُلَمَحَي واڪ ام َنَسْحَل هلآ | مهيرجیل

 4َ وعر ترييؤملاب»

 سنوي ةروس

 ريح وه وحرف كلذ وِيَحيو ا لصق لق : هور تع معسل 20 ا دق
 ر س

 نوعمج امي

 ت ص 2 عو ي ص و( ی

 4 رو ىِ لَه وه ّنحَأ كتو

 ےک 9 رب درک
 رخ وه اوحرفيلف كلذ هيمو هنأ ٍلَضَتِب لق

 مے و ۶2 س

 نوعمجي اسم

 فسوي ةروس

 4 َكيَوْخِإ لع كابر صْصَقَ ال ج لاقل
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 کیا هجو کل لحي اصر هوحَرْطأ وأ ا

 ا وف ودب نم اونو

 4علم ظيفَح نإ ضال نب ہار لع ممل

 لحنلا ةروس

 4 اًهوُبَكَحَرِل َريَحْلاَو لاعبو للو ف
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 ةحفصلا انقر ةيآلا
 هم دس سا نلمس نا ف صر

 8 9 4لا َنِيَه رقم ني مکی امو ۶

 ۹۰ ۹۸ للاب دوسان تار اذ #

 ةَ ةظعوملاو ةمكيلاب كير ليس لل عدا

 ۱۱۳۹ ۲0 (ُنسحَأ ىه وأ مهل

 ١ ِةََسْلَل ٍةظِعْوَمْلاَو ةمكيلاب كير ليس كل عد « 1۲0 1۳۰

 ۱۹۹ ١١5١ 8# .هب روع ام لنهب 7-2 و

 ءارسسإلا ةروس

 ۲٤ ۲۳ 4 اًمُهرهت الو يأ امف لقت الفل

 o ۳۲ 4 زل ارم الو ف

 ۱۰۹۰ ٤ 4 رولا لومَألا يف رهراشو ل

 فهكلا ةروس

 47 1۳۱4 ۹ 4 فك اس نمو نمل اَ نمل

 ۱۱۸۲ 54 2 اَّضَضَق اهات لع ادر ےب اک ام َكِلَذ لاق

 ميرم ةروس

 ٥۹۱ <35 # امْوَص نمل تَرَ ناوم ادم سلا ن نت اما

 ۱۱۸4 ۷۱ € ًاهدِراَو الل رکن نیو

 هط ةروس

 مو. 44 ١ 4 ىركزل ةرَكَّصلأ قول

 ٤۳ اني الو هل الوقف © ىف دق نو لإ اذا

 ۷۲۳ ٤٤ « تدي وأ رکد هل
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 ةحفصلا اهمقر ةيآلا

 مورلا ةروس

 بت مهو ٍضْرأْلا قدا ف © مرا تع © ملال
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 ةيآلا

 نباغتلا ةروس
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 اهمقر ةيآلا

 ١ 4دا مَع

 سبع ةروس

 1 رفا ,هلامأ مث

 جوربلا ةروس
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 ىلعألا ةروس
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 ةحفصلا يوارلا ثيدحلا فرط

 ۷۸٦ رمع نبا ةديقم ًامايق اهثعبا

 ا ةريره وبأ نونج كبأ

 °0 ةشئاع ةعافر ىلإ يعجرت نأ نيديرتأ

 ۲ ةشئاع هللا دودح نم دح يف عفشتأ

 1 ةشئاع يبصب لَك هللا لوسر يتأ

 ١" ةفيحج وبأ ةبق يف وهو لك يبنلا تينأ
 ۰۷ ةريره وبأ نيقفانملا ىلع ةالصلا لقثأ

 ۷ رمع نبا ليخلا نم رّمض ام يب يبنلا ىرجأ

 م15 ةشئاع ؟يه انتسباحأ

 14۸ ورمع نب هللادبع هللا ىلإ مايصلا بحأ

 ۱۷۰ ةشئاع !؟ تنأ ةيرورحأ

 ۸" يراصنألا بويأ وبأ طئاغلا متيتأ اذإ

 ١١58 متاح نب يدع مّلعملا كبلك تلسرأ اذإ

 ۹ رمع نبا هتأرما مكدحأ تنذأتسا اذإ

 "4"  ةريره وبأ ءرمع نبا رحلا دتشا اذإ
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 ةحفصلا يوارلا ثيدحلا فرط

 ۳۹ باطخلا نب رمع انهاه نم ليللا لبقأ اذإ

 او ةشئاع ءاشعلا رضحو ةالصلا تميقأ اذإ

 1۳0۸ سابع نبا ًاماعط مكدحأ لكأ اذإ

 YoV ةريره وبأ مامإلا نمأ اذإ

 AYo رمع نبا نالجرلا عيابت اذإ

 ۳۹۸ ةريره وبأ ذعتسيلف «مكدحأ دهشت اذإ

 هم ةريره وبأ لعجيلف مكدحأ أضوت اذإ

 نا ةريره وبأ اهبعش نيب سلج اذإ
 foo ١ رمع نبا نيرخآلاو نيلوألا هللا عمج اذإ

 ۳4١ ةداتق وبأ دجسملا مكدحأ لخد اذإ

 ه4 رمع نبا اوموصف «هومتيأر اذإ

 7*5 يرذحلا ديعس وبأ نذؤملا متعمس اذإ

 "5 ةريره وبأ مكدحأ ءانإ يف بلكلا برش اذإ

 الاثاث 0 يرذحلا ديعس وبأ هرتسي ءيش ىلإ مكدحأ ىلص اذإ

 ضل ةريره وبأ سانلل مكدحأ ىلص اذإ

 ۳۲ دوعسم نبا ةالصلا يف مكدحأ دعق اذإ

 ۸٩٦ ورمع نب هللادبع جرح الو حبذا

 ٤١ ةشئاع هذه يتصيمخب اوبهذا

 م65 كلام نب سنأ ةرمثلا هللا عنم نإ تيأرأ

 111 رمع نبا هتأرما اندحأ دجو ول تيأرأ

 5 ةريره وبأ لصف عجرا

 اك ةريره وبأ اهبكرا
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 ثيدحلا فرط

 تأطاوت دق مكايؤر ىرأ

 يوارلا

 الع هللا لوسر بلطملا دبع نب سابعلا نذأتسا

 ماشلا نم مدق نيح ًاسنأ انلبقتسا

 ةزانجلاب اوعرسأ

 ربيخ يلايل ةعاجم انتباصأ

 هسأر ىلع بصف «بّبصا
 هولتقاو هوبلطا

144 
 دوجسلا يف اولدتعا

 اهصافعو اهءاكو فرعا

 ًاسمخ تيطعأ

 كركذ لسغا

 ًاثالث اهنلسغا

 ردسو ءامب هولسغا

 مهلك كدلوب اذه تلعفأ

 رامح ىلع ًابكار تلبقأ

 هولتقا

 هيلعن يف يلصي كو يبلا ناكا
 ؟رئابكلا ربكأب مكتبنأ الأ

 رشب انآ امنإ الأ

 رايخلاب ناعيبلا

 رمع نبا

 نيريس نب سنأ
 ةريره وبأ

 ىفوأ يبأ نب هللادبع

 بويأ وبأ
 عوكألا نب ةملس

 يرعشألا ىسوم وبأ
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 ةحفصلا يوارلا ثيدحلا فرط

 ۳٦۱ دوعسم نبأ تاولصلاو «هلل تايحتلا

 488 ١ صاقو يبأ نب دعس وک تلعلاو للا

 411 سابع نبا اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ
 ۸۰۲ سابع نبا هلك لحلا

 ١١ا/#  بزاع نب ءاربلا مألا ةلزنمب ةلاخلا

 و باطخلا نب رمع ابر قرولاب بهذلا

 نفي دوعسم نبا اهتقو ىلع ةالصلا

 0۰ سابع نبا هتبه يف دئاعلا

 هدا/ ةريره وبأ رابج ءامجعلا

 ۱۲۶٤ ةريره وبأ سمخ ةرطفلا

 ۸۱۲ رمع نبا نيقلحملا محرا مهللا

 ۷۲ كلام نب سنأ انثغأ مهللا

 ۸۱ كلام نب سنأ ثبخلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 ۳۹۸ ةريره وبأ ربقلا باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 VY قيدصلا ركب وبأ يسفن تملظ ينإ مهللا

 ۷ ةريره وبأ ياياطخ نيبو ينيب دعاب مهللا

 114۲ ةشئاع ًاززجم نأ يرت ملأ

 ۳۹۳ ةبلعث وبأ ةينآ نم تركذ ام اأ

 ۷€ ةريره وبأ هسأر عفري يذلا ىشخي امأ

 كلو سابع نبا تيبلاب مهدهع رخآ نوكي نأ سانلا رمأ
 ۲۹ كلام نب سنأ ناذألا عفشي نأ لالب رمأ

 ۲۷۹ سابع نبا دجسأ نأ ترمأ
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 ةحفصلا يوارلا ثيدحلا فرط

 ٤٥۱ ةيطع مأ قتاوعلا نيديعلا يف جرخن نأ ي يبنلا انرمأ

 ١115 ءاربلا عبسب كو هللا لوسر انرمأ

 ۰۷ كلام نب بعك كلام ضعب كيلع كسمأ

 1۳۷ رماع نب ةبقع طورشلا قحأ نإ

 ”١١  ريشب نب نامعنلا نّيب لالحلا نإ

 ۱1۹ ةشئاع مرحت ةعاضرلا نإ

 o٤ ةشئاع اب هللا لوسر دهع ىلع تفسخ سمشلا نأ

 ٤٦ دوعسم وبأ ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ

 f0۸ ` ةشئاع ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ

 ۹۱ ةريره وبأ ليفلا ةكم نع سبح هللا نإ

 مى هللادبع نب رباج رمخلا عيب مرح هلوسرو هللا نإ

 ۸۰ باطخلا نب رمع مكاهني هللا نإ

 AVo ةريره وبأ ايارعلا عيب يف صخر يب يبنلا نأ

 ميو كلام يافانع رهظلا ىلص هلي ىبنلا نأ
 ةنيحب نبا 1

 497  هللادبع نب رباج يشاجنلا ىلع ىلص ةي يبنلا نأ
 ۹0۸ رمع نبا ربيخ لماع ةي يبنلا نأ

 4۷ رمع نبا نجم يف عطق يب يبنلا نأ

 14۲ كلام نب هللادبع جرف «ىلص اذإ ناك لك يبنلا نأ

 ةنيحب نبا
 ۳۱۱ ءاربلا رفس يف ناك يي يبنلا نأ

 ۲۷٦ رمش نبا هيدي عفري ناك ء٤ يبنلا نأ
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 ةحفصلا يوارلا ثيدحلا فرط

 11۳ مغ نبا نيتدجس يلصي ناك ي يبنلا نأ

 هما ةشئاع باوثأ ةثالث يف نفك هيب يبنلا نأ

 Aor رمع نبا ةرمثلا عيب نع ىهن يب يبنلا نأ

 1۹ رمع نبا ءالولا عيب نع ىهن ب يبنلا نأ

 ”٠١5 بلاط يبأ نب يلع ةعتملا حاكن نع ىهن ةي يبنلا نأ

 1۷ كلام نب سنأ نوحتتفي اوناك رمعو ركب ابأو يب يبنلا نأ

 Vo ةريره وبأ نيلجحم ًارغ ةمايقلا موي نوعدي يتمأ نإ

 ١ 4 ها/ رمع نبا يزاغم ضعب يف تدجو ةأرما نأ

 aE هغ نبا ليلب نذؤي ًالالب نإ

 |1045 كلام نب سنأ اهسأر دجو ةيراج نأ

 11۳1 ره نتا هتأرما ىمر ًالجر نأ

 ۹1۲ كلام نب سنأ برش دق لجرب يتأ ةي هللا لوسر نأ

 ۹۳۰ ةشئاع يدوهي نم ىرتشا هي هللا لوسر نأ

 6 كلام نب سنأ ةيفص قتعأ ةي هللا لوسر نأ

 o۰ ىسوم وبأ ةقلاصلا نم "ىرب ةَ هللا لوسر نأ

 Vt رمع نبا ءادك نم ةكم لحد يب هللا لوسر نأ

 AVY تباث نب ديز ةيرعلا بحاصل صخر ةي هللا لوسر نأ

 44 سابع نبا نفد امدعب ربق ىلع یلص ای هللا لوسر نأ
 ۷ رمع نبا لفنلا يف مسق اب هللا لوسر نأ

 ٤“ ةملس مأ «ةشئاع رجفلا هكردي ناك ةي هللا لوسر نأ

 فض رمع نبا رهظ ىلع حبسي ناك ہی هللا لوسر نأ

 ةمامأ لماح وهو يلصي ناك هب هللا لوسر نأ ۲۹٦ ةداتق وبأ
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 ةحفصلا يوارلا ثيدحلا فرط

 34 ةشئاع رخاوألا رشعلا يف فكتعي ناك ب هللا لوسر نأ

 074 يردخلا ديعس وبأ طسوألا رشعلا يف فكتعي ناك ايب هللا لوسر نأ

 ۱۹4 رمع نبا لفني ناك ي هللا لوسر نأ

 ۳4 رجع نبا راغشلا نع ىهن هل هللا لوسر نأ

 45 سابع نبا حبصلا دعب ةالصلا نع ىهن ةي هللا لوسر نأ

 65" ١  يرذحلا ديعس وبأ ةذبانملا نع ىهن هيب هللا لوسر نأ

 ۸٥۱ رمع نبا ةلبحلا لبح عيب نع ىهن ةَ هللا لوسر نأ
 AY درس وبأ بلكلا نمث نع ىهن ةَ هللا لوسر نأ

 ٠ ١555 باطخلا نب رمع ريرحلا سوبل نع ىهن ةَ هللا لوسر نأ

 ١57 هللادبع نب رباج  ةيلهألا رمحلا موحل نع ىهن لكي هللا لوسر نأ

 14۳ سابع نبا ةنيدملا لهأل تقو ةي هللا لوسر نأ

 AV سابع نبا ركذلاب توصلا عفر نأ

 فيان «ةريره وبأ اهودلجاف «تنز نإ

 دلاخ نب ديز

 ۹۳ رمع نبا اهلصأ تسبح تئش نإ

 1٥ ةشئاع مصف تئش نإ

 AY تاوخ نب حلاص هعم تفص ةفئاط نأ

 «ماوعلا نب ريبزلاو «فوع نب نمحرلا دبع نأ

 1 كلام نب سنأ لمقلا ايكش

 ۳۷٦ جيدخ نب عفار دباوأ مئاهبلا هذهل نإ

 YoY هللادبع ني رباج يلصي ناك هن لبج نب ذاعم نأ

 فحم حيرش وبأ هللا اهمرح ةكم نإ
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 ةحفصلا يوارلا ثيدحلا فرط

 € و وا هللا اهلسري يتلا تايآلا هذه نإ

 ۸۲۹ ةماثج نب بعصلا كيلع هدرن مل انإ

 ١ 4 ةريره وبأ هللا بدتنا

 اللا  نیصح نب نارمع هللا باتك يف ةعتملا تلزنأ

 ۱۳۳۷ كلام نب سنأ انآ

 o٤ سابع نبا باتكلا لهأ ًاموق يتأتس كنإ

 514 باطخلا نب رمع ةينلاب لامعألا امنإ

 11۳ ةشئاع قتعأ نمل ءالولا امنإ

 ٠ ةريره وبأ مامإلا لعج امنإ
 ۲٥۱ ةشئاع متؤيل مامإلا لعج امنإ

 1۰۸ ةريره وبأ ناهكلا ناوخإ نم وه امنإ

 11٩ ةملس مأ لايل رشعو رهشأ ةعبرأ يه امنإ

 1۲ رساي نب رامع كيديب لوقت نأ كيفكي امنإ
 ٠١۲١١۷  باطخلا نب رمع ةأرملا صالمإ يف سانلا راشتسا هنأ

 14۹ رع نبا ريخب يتأي ال هنإ

 7۸ ةشئاع ضئاح يهو ي يبنلا لجرت تناك اهنأ

 ۸ ةبيبح مآ يتبيبر نكت مل ول اهنإ

 ۹۳ سابع نبا نابذعيل امهنإ

 ا هللادبع نب رباج موص نع لَو يبنلا ىهنأ
 411 رمع نبا متاخلا اذه سبلأ تنك ينإ

 V4 باطخلا نب رمع رجح كنأ ملعأل ينإ

 V۸ ةصفح يسأر تدبل ينإ
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 ةحفصلا يوارلا ثيدحلا فرط

 4١"  «ةريره وبأ «رمع نبا مكلثم تسل ينإ

 ٠ سنأ «ةشئاع

 لفه نیو ونا هللا ءاش نإ هللاو ينإ

 V۸ ةشئاع ًامنغ ةرم يب يبنلا ىدهأ

 ١" ةريره وبأ ثالثب يليلخ يناصوأ

 ۸۸ دوعسم نبا سانلا نيب ىضقي ام لوأ

 كفي ةشئاع حلاصلا لجرلا مهيف تام اذإ كئلوأ

 4١4  يرذحلا ديعس وبأ ابرلا نيع «هوأ

 .١ ٠١5 رماع نب ةبقع ءاسنلا ىلع لوخدلاو مكايإ

 كدي دعس نب لهس اذه تعنص امنإ !سانلا اهيأ

 ١97  باطخلا نب رمع رمخلا ميرحت لزن هنإ !سانلا اهيأ

 ان سابع نبا يلصي ةي يبنلا ماقف ةنوميم يتلاخ دنع تب

 ١16 رمع نبا دجن ىلإ ةيرس هيي هللا لوسر ثعب

 4:4 هللادبع نب رباج ةيقوأب هين ٍ
 ١ 6 هللادبع نب رباج قتعأ هباحصأ نم ًالجر نأ كلك يبنلا غلب

 ¥ ةريره وبأ نمؤملا نم ةيلحلا غلبت
 31۸ ةشئاع ردقلا ةليل اورحت

 1 تباث نب ديز ا هللا لوسر عم انرحست
 ه4 كلام نب سنأ ةكرب روحسلا يف نإف ءاورحست

 445 هللادبع نب رباج منهج بطح رثكأ نكنإف ؛ نقدصت
 ۸ ةشئاع رانيد عبر يف ديلا عطقت

 ٠ ١١ بلاط يبأ نب يلع حضناو ءأضوت
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 ةحفصلا يوارلا ثيدحلا فرط

 ملكك جيدخ نب عفار ثيبخ بلكلا نمث

 ۱۲۲ كلام نب سنأ ةفئاط يف لابف «يبارعأ ءاج

 4۰ ةبالق وبأ اندجسم يف ثريوحلا نب كلام انءاج

 ۸۲۲ رمع نبا برغملا نيب لَك يبنلا عمج

 e سابع نبا ةلبقتم ةعتمو «روربم جح

 ۳٦ ةبلعث وبأ رمحلا موحل ب هللا لوسر مرح

 Ao ةداتق وبأ رحبلا لحاس اوذخ

 ۳14 ةشئاع هلام نم يذخ

 ۸4۹ ةشئاع ءالولا مهل يطرتشاو ءاهيذخ

 ۹ ديز نب هللادبع يقستسي يب يبنلا جرخ

 1۰ ءادردلا وبأ ناضمر رهش يف ةي هللا لوسر عم انجرخ

 Vr ةشئاع باودلا نم سمخ

 V٤ رمع نبأ تيبلا لَك هللا لوسر لخد

 1o كلام نب سنأ رجألاب مويلا نورطفملا بهذ

 ۷1 رمع نبا ةكم مدقي نيح ةي هللا لوسر تيأر

 fo ١ دعس نب لهس هللا ليبس يف موي طابر

 ١٠؟5 صاقو يبأ نب دعس نوعظم نب نامثع ىلع ةَ هللا لوسر در

 ١856 رمع نب هللادبع ةصفح تيب ىلع موي تيقر
 "1 ةشئاع ريخ رجفلا اتعكر

 1A0 بزاع نب ءاربلا يي دمحم عم ةالصلا تتقمر

 ۱۰۹ دعس نب لهس نآرقلا نم كعم امب اهكتجوز

 ۲۹ ةريره وبأ سجني ال نمؤملا نإ ! هللا ناحبس
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 ةحفصلا يوارلا ثيدحلا فرط

 1۳ ةشئاع ؟كلذ عنصي ءيش يأل هولس

 ۱۳۰۹  معطم نب ريبج برغملا يف أرقي ويب يبنلا تعمس

 ۷ كلام نب سنأ مكفوفص اووس

 ١788 سيق نب ثعشألا هنيمي وأ كادهاش

 ١88 بلاط يبأ نب يلع ىطسولا ةالصلا نع انولغش

 ۸۹ دوعسم نبا ىطسولا ةالصلا نع انولغش

 A٤ هللادبع نب رباج فوخلا ةالص ءب هللا لوسر عم تدهش

 ۹۸ رمع نبا رفسلا يف ديزي ال ناكف ةي هللا لوسر تبحص

 ۳ رمع نبا لضفأ ةعامجلا ةالص

 ۰0 ةريره وبأ ةعامجلا يف لجرلا ةالص

 1 رمع نبا فوخلا ةالص ي هللا لوسر ىلص

 ؟م# هللادبع نب فرطم نيصح نب نارمعو انأ تيلص

 1۷ كلام نب سنأ ركب يبأو ب يبنلا فلخ تيلص

 ۳۱۷ كلام نب سنأ نامثعو رمعو ركب يبأ عم تيلص

 11۳ رمع نبا رهظلا لبق نيتعكر ةَ هللا لوسر عم تيلص

 01۸ بدنج نب ةرمس ةأرما ىلع هيب يبنلا ءارو تيلص

 ۷ هللادبع نب رباج نالف اي تيلص

 ۸0 كلام نب سنأ نينرقأ نيحلمأ نيشبكب كي ٌنيبنلا ىحض

 Vor سابع نبا ريعب ىلع عادولا ةجح يف يب يبنلا فاط

 ۴۸ ريشب نب نامعنلا مكفوفص نوستلا !هللا دابع

 ١/5 رمع نبا دحأ موي ي يبنلا ىلع تضرع

 A٤ ييح تنب ةيفص امكلسر ىلع
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 ةحفصلا يوارلا ثيدحلا فرط

 ا نيصح نب نارمع ديعصلاب كيلع

 1۲ هللادبع نب رباج هللا ةصخرب مكيلع

 ١1 بويأ وبأ هللا ليبس يف ةودغ

 ١5 كلام نب سنأ هللا ليبس يف ةودغ

 ٠١۲  ىفوأ يبأ نب هللادبع تاوزغ عبس كي هللا لوسر عم انوزغ

 ۱۲۰ ةشئاع هلوب هعبتأف

 لركن سابع نبا اهنع هضقاف

 ٤ ةشئاع لستغت نأ اهرمأف

 V۸ سابع نبا اولمري نأ ةي يبنلا مهرمأف

 14 ورمع نب هللادبع مصف «كلذ عيطتست ال كنإف

 صاعلا نب
 ۸۱ باطخلا نب رمع كرذنب فوأف

 ١795  باطخلا نب رمع كرذنب فوأف

 1۷4 كلام نب سنأ ةاشب ولو ملوأ «كل هللا كرابف

 VVo ةشئاع يئ يبنلا يده دئالق تلتف

 ١١9 نصحم تنب سيق مأ هحضنف «ءامب اعدف

 o۸۲ رج با رطفلا ةقدص ايب يبنلا ضرف

 e هللادبع نب رباج تيلص الولف

 ۱۰۲ ةشئاع ىلعألا قيفرلا يف

 f سابع نبا دوهيلا هللا لتاق

 ۲۳ كلام نب سنأ لکع نم سان مدق

 ٩۳۹٩۹  هللادبع نب رباج ةعفشلاب لك يبنلا ىضق
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 ةحفصلا يوارلا ثيدحلا فرط

 457 هللادبع نب رباج ىرمعلاب ب يبنلا ىضق
 a0 ةرجع نب بعك دمحم ىلع لص مهللا :اولوق

 ۲41 كلام نب سنأ مكل يلصألف اوموق

 1۰۰ ناميلا نب ةفيذح صوشي ليللا نم ماق اذإ ب يبنلا ناك

 ۸۱ هللادبع نب رباج ةرجاهلاب رهظلا يلصي لَك يبنلا ناك

 قرف ةريره وبأ ةعمجلا موي رجفلا ةالص يف أرقي يب يبنلا ناك

 ۳۱ ةشئاع ةبانجلا نم لستغا اذإ ةَ هللا لوسر ناك

 نمل هللا عمس» : لاق اذإ وهی هللا لوسر ناك

 "20ه ءاربلا (هدمح

 ۲۸1 ةريره وبأ ةالصلا ىلإ ماق اذإ هب هللا لوسر ناك

 نولصي رمعو ركب وبأو هك هللا لوسر ناك
 ۳۸ رغ خا نيديعلا

 ۱۹ ةشئاع يرجح ىلع ءوكتي هي هللا لوسر ناك

 نيب رفسلا يف عمجي ل هللا لوسر ناك

 ٤ سابع نبا رصعلاو رهظلا ةالص

 ۸۸ كلام نب سنأ ءالخلا لخدي وي هللا لوسر ناك

 ۲۷۱ ةشئاع ةالصلا حتفتسي لك هللا لوسر ناك

 ۳۸۲ ةشئاع ليللاب يلصي ةَ هللا لوسر ناك

 ۰۷ ةداتق وبأ نييلوألا نيتعكرلا يف أرقي ءب هللا لوسر ناك

 ۱۲۱١  هللادبع نب بدنج حرج هب لجر مكلبق ناك نميف ناك

 4 ديز نب ةماسأ قتلا ريشي ناك

 ۱۸٤ يملسألا ةزرب وبأ ريجهلا يلصي ناك

 ۱۷ هللادبع نب رباج كنم ىفوأ وه نم يفكي ناك
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 ثيدحلا فرط

 ناضمر نم موصلا يلع نوكي ناك

 ريضنلا ينب لاومأ تناك

 ركسأ بارش لك
 ًالقح راصنألا رثكأ انك

 هتدئامب اعدف « هل ىسوم يبأ دنع انك

 ديعلا موي جرخن نأ رمؤن انك
 ةالصلا يف ملكتن انك

 ا يتلا را اك
 ةعمجلا موي رز يا عم ياض انك
 رحلا ةدش يف ةي هللا لوسر عم يلصن انك

 لزني نآرقلاو «لزعن انك

 ًاعاص ةي يبنلا نامز يف اهيطعن انك

 لَك هللا لوسرو انآ لستغأ تنك

 ةبانجلا لسغأ تنك

 لَو هللا لوسر يدي نيب مانأ تنك

 اضوتو لابف كو يبنلا عم تنك
 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

 بهذلاب بهذلا اوعيبت ال

 تيم ىلع ةأرما دحت ال

 عاضرلا نم عوخ عىل لخت ال

ort 

 يوارلا

 ةشئاع

 باطخلا نب رمع

 ةمثح يبأ نب لهس
 ةشئاع

 جيدخ نب عفار

 مورضم نب مدهز

 ةحفصلا
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 ةحفصلا يوارلا ثيدحلا فرط

 444 باطخلا نب رمع كتقدص يف دعت الو «هرتشت ال

 ۹۲ ةريره وبأ ناضمر اومدقت ال

 ۷ ةف جابيدلا الو ريرحلا اوسبلت ال

 ۸٤٦ ةريره وبأ نابكرلا اوقلت ال

 €1 ةريره وبأ رمأتست ىتح مّألا حكنت ال

 ۱۹۷ ١ يردخلا ديعس وبأ حبصلا دعب ةالص ال

 0 تماصلا نب ةدابع أرقي مل نمل ةالص ال

 فش سابع نبا ةينو داهج نكلو «ةرجه ال

 1۲ ةريره وبأ مئادلا ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال

 (١ ةدرب وبأ طاوسأ ةرشع قوف دلجي ال

 1.۳0 ةريره وبأ اهتمعو ةأرملا نيب عمجي ال

 ۰ ةركب وبأ نينثا نيب دحأ مكحي ال

 ١١8١  دوعسم نب هللادبع ملسم “یرما مد لحي ال

 ۲١١١٠ .ةملس مآ تنباننيز رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرم ال لحي ال
 ۷1۲ ةريره وبأ نمؤت ةأرمال لحيال

 ۳٦ دعس نب لهس اولجع ام ريخب سانلا لازيال

 ٦ ةريره وبأ دحاولا بوثلا يف مكدحأ يلصي ال

 1٦ ةريره وبأ ةعمجلا موي مكدحأ نموصي ال

 1۲ ةريره وبأ مئادلا ءاملا يف مكدحأ لستغي ال

 ٤ ةريره وبأ ثدحأ اذإ مكدحأ ةالص هللا لبقي ال

 ۷۰۲ رمع نبا صمقلا سبلي ال

 ١505  باطخلا نب رمع ريرعبلا اويلي ال
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 ةحفصلا يوارلا ثيدحلا فرط

 ۹۱ ةداتق وبأ هركذ مكدحأ نكسمي ال

 ۹۷۰ ةريره وبأ راج نعنمي ال

 11۷ ديز نب هللادبع ًاتوص عمسي ىتح فرصني ال

  RUEةشئاع ۱۰

 ۳۸ سابع نبا يموق ضرأب نكي مل هنكلو ءال

 ا رمع نبا كيبل مهللا كيبل

 م١١  هللادبع نب رباج جحلاب كيبل
 ۳۸ ريشب نب نامعنلا مكفوفص نوستل

 ٠۳١١ 2 رماع نب ةبقع كرو شمل
 o0 ةشئاع ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل

 ۱۷۹ ةشئاع رجفلا يلصي يب هللا لوسر ناك دقل

 ١5 ةشئاع هكرفأ تنك دقل

 Voo رمع نبا تيبلا نم ملتسي ةي يبنلا رأ مل

 اا ةريره وبأ رصقت ملو «سنأ مل

 1٥ ةشئاع لفاونلا نم ءيش ىلع ةي يبنلا نكي مل

 ۷۹٩٩  هللادبع نب رباج يرمأ نم تلبقتسا ول
 10۷ سابع نبا هلهأ يتأي نأ دارأ اذإ مكدحأ نأ ول

 108 نشا نيا اوضغ سانلا نأ ول

 4 وا كيلع علطا ًأرما نأ ول

 ۱A۲ ةريره وبأ هللا ءاش نإ :لاق ول

 ٤ سابع نبا نيد ِكمأ ىلع ناك ول
 نم سابع نبا مهاوعدب سانلا ىطعي ول
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 ةحفصلا يوارلا ثيدحلا فرط

 ۳۱ ميهج وبأ يلصملا يدي نيب راملا ملعي ول

 ۱۹۱ سابع نبا ةالصلا هذهب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول

 ۹۸ ةريره وبأ كاوسلاب مهترمأل ؛ يتمأ ىلع قشأ نأ الول

 1۹۷ رمع نبا اهكسمي مث ءاهعجاريل

 06 ةريره وبأ هدبع يف ملسملا ىلع سيل

 00۸ يرذحلا ديعس وبأ قاوأ سمخ نود اميف سيل

 ١١١١ سيق تنب ةمطاف ةقفن هيلع كل سيل

 :e رذ وبأ هيبأ ريغل ىعدا لجر نم سيل

 1Y دوعسم نبا دودخلا برض نم انم سيل
 ۲۲ كلاعب نأ ماوقأ لاب ام

 نفح رمع نبا ةاروتلا يف نودجت ام

 ۹۸۲ دغا ءيش هل ملسم ؟"ىرما قح ام

 1۱ ءاربلا ةّمل يذ نم تيأر ام

 1۸۹٩ كلام نب سنأ طق مامإ ءارو تيلص ام

 فن لقعم نب هللادبع عجولا ىرأ تنك ام

 ١:١ ةريره وبأ ملكي مولكم نم ام

 26 ةريره وبأ ليمج نبا مقني ام

 ١8 ةيملسألا ةعيبس ةلمجتم كارأ يلام

 ۷ رمع نبا حبصلا يشخ اذإف «ىنثم ىنثم

 ۹۳۲ ةريره وبأ ملظ ينغلا لطم

 ١88 بلاط يبأ نب يلع مهروبق هللا ألم

 A۸۰ رمع نبا هعبي الف ًاماعط عاتبا نم

 ها ١



 ةحفصلا ىوارلا ثيدحلا فرط

 1۲ ةشئاع انرمأ يف ثدحأ نم

 ۹۳٦ ةريره وبأ هنيعب هلام كردأ نم

 ۸۹۱ سابع نبا ءيش يف فلسأ نم

 ١4 ره خيا دبع يف هل ًاكرش قتعأ نم

 ۱4۹۰ ةريره وبأ كولمم نم ًاصقش قتعأ نم

 ٤ ةريره وبأ ةعمجلا موي لستغا نم
 لضم رمع نبا ًابلك ىنتقا نم

 ۹ هللادبع نب رباج موثلاو لصبلا لكأ نم

 0۸ هللادبع نب رباج ًالصب وأ اموث لكأ نم

 ٠١٠65 كلام نب سنأ ركبلا جوزت اذإ ةنسلا نم

 AVV رمع نبا ثريا دق ًالخن عاب نم

 ۷ نافع نب نامثع يئوضو وحن أضوت نم

 كلن رمع نبا ةعمجلا مكنم ءاج نم

 ۹4۱ كاحضلا نب تباث ةلمب نيمي ىلع فلح نم

 ۸9 دوعسم نبا ربص نيمي يلع فلح نم
 ۸۱ ىسوم وبأ حالسلا انيلع لمح نم

 54" ١  هللادبع نب بدنج يلصي نأ لبق حبذ نم

 هلا ةريره وبأ ةزانجلا دهش نم

 <55 7 يرذحلا ديعس وبأ هللا ليبس يف آموي ماص نم

 45 ءاربلا انتالص ىلص نم

 ۹۷۳ ةشئاع ربش ديق ملظ نم

 AY ىسوم وبأ هللا ةملك نوكتل لتاق نم
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 ةحفصلا يوارلا ثيدحلا فرط

 ١17 ةداتق وبأ ًاليتق لتق نم

 ۷٦1 رمع نبا ىدهأ مكنم ناك نم

 ۸۰ ةشئاع رتوأ دق ليللا لك نم

 0 سابع نبا نيلعن دجي مل نم
 ليل ةشئاع مايص هيلعو تام نم

 ۳44 كلام نب سنأ اهنع مان وأ «ةالص يسن نم

 ۳4۹ كلام نب سنأ اهلصيلف «ةالص يسن نم

 7 ةريره وبأ مئاص وهو يسن نم
 ١4٠ ركب يبأ تنب ءامسأ . ًاسرف ل هللا لوسر دهع ىلع انرحن

 7/4 بلاط يبأ نب يلع اندنع نم هيطعن نحن

 ۳۸ رغ نيا دقريلف مكدحأ أضوت اذإ «معن

 ١5 ةملس مأ ءاملا تأر اذإ «معن

 44۳ ةريره وبأ يشاجنلا يب يبنلا ىعن

 A٦۱ هللادبع نب رباج ةرباخملا نع هيي يبنلا ىهن

 ۸6۸ سابع نیا نابكرلا ىقلتت نأ ةَ هللا لوسر ىهن

 ۹۰۹ ةريره وبأ دابل رضاح عيبي نأ ءب هللا لوسر ىهن

 ۹۲٤ ةركب وبأ ةضفلاب ةضفلا نع ِةِك هللا لوسر ىهن

 مك رمع نبا ةنبازملا نع ءب هللا لوسر ىهن
 ٩۲۲  مقرأ نب ديز «ءاربلا 2قرولاب بهذلا عيب نع ةً هللا لوسر ىهن

 ٦۱ يرذحلا ديعس وبأ نيموي موص نع لَ هللا لوسر ىهن

 5 ةيطع مأ زئانجلا عابتا نع انيهن

 ۸۰۹ دوعسم نبا تلزنأ يذلا ماقم اذه
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 ةحفصلا يوارلا ثيدحلا فرط

 10۸ باطخلا نب رمع لک هللا لوسر ىهن ناموي ناذه

 2 ةريره وبأ اهقتعت ةبقر دجت له
 11۳٤ ةريره وبأ لبإ كل له

 11۷ ةشئاع ةعمز نب دبع اي كل وه

 لنفخ «ةريره وبأ امكنيب نيضقأل !هديب يسفن يذلاو

 دلاخ نب ديز

 ۹ هللادبع نب رباج اهتيلص ام !هللاو

 ١ ١٠5 ثراحلا تنب ةنوميم ةبانجلا ءوضو هيَ هللا لوسر عضو

 ١١0 ثراحلا نب ةبقع تمعز دقو فيكو

 ١١55  يرذحلا ديعس وبأ ؟مكدحأ كلذ لعفي ملو

 1۰ ةشئاع ةضيحلاب سيلو

 ۰0 ديز نب ةماسأ ليقع انل كرت لهو

 ه5 «ورمع نب هللادبع رانلا نم باقعألل ليو

 ةشئاع «ةريره وبأ

 8*5  يراصنألا دوعسم وبأ نيرفنم مكنم نإ !سانلا اهيأ اي

 ٠٤١۳١  ىفوأ يبأ نب هللادبع ودعلا ءاقل اونمتت ال !سانلا اهيأ اي

 ١۲۷۳ ةرمس نب نمحرلا دبع ةرامإلا لأست ال !نمحرلا دبع اي

 هاله ديز نب هللادبع مكدجأ ملأ !راصنألا رشعم اي

 ۹ دوعسم نبا عاطتسا نم !بابشلا رشعم اي

 ۱۲۱١  نيصح نب نارمع هاخأ مكدحأ ضعي

 ١١ بلاط يبا نب يلع هركذ لسغي

 3۹۸ رمع نبا ةنيدملا لهأ لهي
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 یا ترابا وبس

 ثيدحلا فرط

 ءاوس ٌدبلا ىف كل اونوكي نأ بحتأ

 مكدالوأ نيب اولدعاو «هللا اوقتا

 ءاخرلا ىف هللا ىلإ فّعت «كظفحي هللا ظفحا

 بالكلا اهب اودلق ولو «مهيلإ اهعفدا
 ةالصلا نع اودربأف «رحلا دتشا اذإ

 متعطتسا ام هنم اوتأف ءرمأب مكترمأ اذإ

 عفشملاو عفاشلا هللا نعلف «دودحلا تغلب اذإ

 سانلا نم هرتسي ءيش ىلإ مكدحأ ىلص اذإ

 دجسم امتيتأ مث ءامكلاحر يف امتيلص اذإ

 مايأ ةثالث رهشلا نم تمص اذإ

 ربكأ هللا :اولوقف ءربكأ هللا : لاق اذإ

 اهنم اوجرخت الف ؛ضرأ يف متنأو عقو اذإ

 ثيغم ىلإ يعجرا
 رجألل مظعأ هنإف «رجفلاب اورفسأ

 َّلَكَأ !بر اي :تلاقف ءاهبر ىلإ رانلا تكتشا

 هللا لوسر ىنأو ءهللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 ةحفصلا يوارلا

 100 ريشب نب نامعنلا

 AY ريشب نب نامعنلا

 سابع نبا
 ٠۳١۳  رمع نب هللا دبع

 o رمع نبا

 "هه ۰۱۸۲ رمع نب هللا دبع

 €1.۰ ةريره وبأ

 فش يرهزلا

 YY ديعس وبأ

 ع والا نيدو
 1۲ رذ وبأ

 ۲۲۸ يردخلا ديعس وبأ

 نقل ديز نب ةماسأ

 5 سابع نبا
 ۱۸۳ جيدخ نب عفار

 ۳4۷ ةريره وبأ

 ۹۰٩ عوكألا نب ةملس



 ثيدحلا فرط

 سابع نبا هعمو ءةالصلا لب هللا لوسر لاطأ

 لبج نب ذاعم مارحلاو لالحلاب يتمآ ملعأ

 قدص نإ لجرلا حلفأ

 هدلول هيطعي اميف بألا الإ
 ىمرلا ةوقلا نإ الأ

 اهبر دنع ةكئالملا فصت امك نوفصت الأ

 دعس ةريغ نم نوبجعت الأ

 كيل: ىف دع الإو :ةنيبلا
 ةحيصنلا نيدلا

 ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو «سمخلا تاولصلا

 ةالص تيبلاب فاوطلا

 ةرشع ةرطفلا

 ضرألاو تاوامسلا رون تنأ مهللا

 ليئاكيمو ليئاربج بر مهللا

 كبالك نم ًابلك هيلع طلس مهللا
 كلمأ اميف يمُّسق اذه مهللا

 اًمارح ّلحأ اًطرش الإ «مهطورش ىلع نونمؤملا
 مهطورش ىلع نوملسملا

 ليخبلا نم هب جرختسُي امنإو «ريخب يتأي ال رذنلا
 لاجرلا قئاقش ءاسنلا

 ردصلا رَحو بهذت ةيدهلا
 بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا
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 يوارلا

 ةشئاع

 كلام نب سنأ

 سا
 هللاديبع نب ةحلط

 سابع نبا

 رماع نب ةبقع

 ةرمس نب رباج
 ةبعش نب ةريغملا

 سابع نبا
 يرادلا ميمت

 ةريره وبأ

 سابع نبا
 رساي نب رامع

 مقرأ نب ديز

 ةريره وبأ
 ةشئاع

 د وسألا نب رابه

 ةشئاع

 فوع نب ورمع

 يركشيلا ةحلط
 رمع نبا

 ةشئاع

 ةريره وبأ

 رمع نبا



 ةحفصلا يوارلا ثيدحلا فرط

 ۱1۳۲ ةشئاع شارفلل دلولا

 5 ًاعبس ساجنألا لسغب انرمأ

 ۲٤٦ ةشئاع مونلا هذخأف «ليللا نم ماق اذإ ناسنإلا نأ

 ۹4۷ ةريره وبأ ماع نيعبس هللا ةعاط يف لمعي ناسنإلا نأ

 ۹۸٥ وأ ةنس نيعبس هللا ةعاطب ٌلمعيل دبعلا نإ

 لي سوأ نب دادش ءيش لك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ

 8 ةريره وبأ رتولا بحي رتو هللا نإ
 ۷ سابع نبا بنجي ال ءاملا نأ

 ۸۹۷ يلع هرجأ ماجحلا ىطعأو «مجح يب يبتلا نأ

 4۷ سات وا اهاضر نودب اهوبأ اهجّوز ةأرما نأ

 ۲۳۸ ةدْيَرب هكنتسي نأ رمأ هلك هللا لوسر نأ

 4۳ ةشئاع نيثدحم مكلبق ممألا يف نإ

 1۰0۹ ةريره وبأ ةقدص ةليلهت لكب مكل نإ

 0۷ بزاع نب ءاربلا بلطملا دبع نبا انأ .بذك ال يبنلا انآ

 ١ ها/ سابع نبا اهل انأ ءاهل انأ

 ¥ سابع نبا باتك لهأ اًموق يتأتس كنإ
 ۲۳ دوعسم نبا نوش امك ینا رشت انا امثإ

 ۸۹ بعك نب يب طقف رمجتسا هيب هنأ

 Ver هللا دبع نب رباج ديعلا ةالصل جورخلا يف قيرطلا فلاخ ةي هنأ

 ١ ١60 باطخلا نب رمع داهجلا يف رمعو ركب يبأ عم رمسي ناك ةي هنأ

 ۸۷ ةشئاع هلهأ عم رمسي ناك ةا هنأ

 4۰ كلام نب دعس ثلثلا ىلإ هاقر مث ءرشعلاب قدصتي نأ هرمأ هنأ

 ۳۸ ةشئاع اهلاقص دعب ةآرملا حسمك هنأ

 AAR يردخلا ديعس وبأ مهلبق ممألا كلسم ةّمألا هذه كلست نأ دب ال هنأ
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 ةحفصلا يوارلا ثيدحلا فرط

 ٠65 ةملس مأ كلهأ ىلع ناوه كب سيل هنإ

 7 سابع نبا نمحرلا حفاص امنأكف «هملتسا نم هنأ

 ۹۸ ةريره وبأ طاريق هلف «تيملا ىلع ىلص نم هنأ

 ١8"  دیز نب هللا دبع لالب ىلع هقلأف «قح ايؤرل اهنإ
 ۲ ةداتق وبأ عمسأف اهليوطت ديرأ انأو ةالصلا يف لخدأل ينإ

 11۰۲ ديبل نب دومحم ؟مكرهظأ نيب انأو هللا باتكب بعليأ

 ۷4٤ كلام نب ةقارس دبألل لب

 ۷⁄1۹ راين نب ةدرب وبأ كدعب دحأ نع ؟”ىزجت نلو «كنع ؟ىزجت

 *١١  عقسألا نب ةلثاو ثيراوم ةثالث ةأرملا زوحت

 51 سابع نبا يعم ةجح لدعت

 ١و5 7 باطخلا نب رمع فيصلا ةيآ كيفكت

 58 ورمع نب هللا دبع ةنجلا يف ةجرد اهنإف «ةليسولا يل اولس مث
 for ١ سابع ا ةئم عبرأ ايارسلا ريخ

 لضم يلع نب نسحلا كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عد

 ۳۳ دوعسم نبا ضرألاو ءامسلا يف حلاص ٍدبع لكل ءاعد

 10 ةشئاع يلستغاف «بهذ اذإف «فرعي دوسأ ضيحلا مد

 Ver ديز نب ةماسأ نيمزأملا قيرط نم ةفلدزم ىلإ عجر

 ۲۸ يردخلا ديعس وبأ كمسا كرابتو كدمحبو مهللا كناحبس

 066 ةشئاع اوبراقو اوددس

 1۷ ةريره وبأ ةميلولا ماعط ماعطلا رش

 AA ةديرب وبأ انعم لص

 ۳٤ رمع نبا نيرشعو عبسب ٌذفلا ةالص لضفت ةعامجلا ةالص
 40 سوأ دوهيلا اوفلاخ «مكلاعن يف اولص

 A۲ كلام يلصأ ينومتيأر امك اولص .



 ةحفصلا يوارلا ثيدحلا فرط

 ¥ ةريره وبأ هنول يفخو هحير رهظ ام لاجرلا بيط
 1۷ ساغ نا نايسنلاو أطخلا نع يتمأل يفع

 511 سابع نيا ةجح لدعت ناضمر يف ةرمع

 4١5  يردخلا ديعس وبأ ملتحم لك ىلع بجاو ةعمجلا لسغ

 ۳۹ رمع نب هللا دبع هماعط يأ يف يردي ال مكدحأ نإف

 ه45 ةريره وبأ نابعش ةدع اولمكأف «مكيلع مغ نإف

 ۹0۷ ريشب نب نامعنلا روج ىلع دهشأ ال ينإف

 ۲۳ ةرمس نب رباج ءارمح ةلح هيلعو ءاي يبنلا جرخف

 4165 كلام نب سنأ راشتسا نم مدن الو «راختسا نم باخ الف

 ۲٦٦ ةريره وبأ اوضقاف «مكتاف امو ءاولصف «متكردأ امف

 Vto رمع نبأ تلخد اذإ كمادق

 ل ةريره وبأ نيفصن يدبع نيبو ينيب ةالصلا تمسق

 ا ةشئاع تممنتأو هللا لوسر رصق

 ۲۸۸ كلام نب سنأ مكل يلصألف اوموق

 ۷ رمع نبا 2 نيديعلا نولصي رمعو «ركب وبأو لَك يبنلا ناك

 1۹ رمع نبا مارح رمخ لکو «رمخ ركسم لك
 V۳ عوكألا نب ةملس تعطتسا ال

 ۱٩۱ ةريره وبأ دوهيلا لعفك اولعفت ال

 ۱۸٩ رمع نبا هللا دجاسم هللا ءامإ اوعنمت ال

 ١4 ةريره وبأ فخ وأ «لصن يف الإ قبس ال

 ۳4۷ ةشئاع ناثبخألا هعفادي وهو الو «ماعط ةرضحب ةالص ال

 ه4 كلام نب سنأ هسفنل بحي ام هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال

 ۷۱ حيرش وبأ هقئاوب هراج نمأي ال نم نمؤي ال
 ١٠١٠الا ) ورمع نب هللا دبع ىتش نيتلم لهأ ثراوتي ال

\ofo 



 ةحفصلا يوارلا ثيدحلا فرط

 ۱۲۹۲ هللا دبع نب رباج ةرجشلا تحت عياب دحأ رانلا لخدي ال

 ٠٠١8 هللادبع نب رباج ءالولاب الإ رفاكلا ملسملا ثري ال

 5 ةريره وبأ نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال
 ۳٦ ةريره وبأ دحاولا بوثلا يف مكدحأ يلصي ال

 ۱۸٦ رمع نبا ءاشعلا مكتالص مسا ىلع بارعألا مكنبلغي ال

 V4 نشا اًجحو ةرمع كيبل

 ۲1 رمع نبا هللا دودح نم دح نود هتعافش تلاح نم هللا نعل

 ۹۷4 ليفطلا وبأ ضرألا َرانم ريغ نم هللا نعل

 o۱۲ سابع نبا ءاسنلا نم روبقلا تاراوز نعل

 سفن لبج نب ذاعم هلمعب ةنجلا مكنم دحأ لخدي نل

 ۸ سابع نبا كنم تأر مث «رهدلا نهادحإ ىلإ تنسحأ ول

 V۳ هللا دبع نب رباج تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول

 ۲۱۱١ ةشئاع نهعنمل انيأر ام ءاسنلا نم ةا هللا لوسر ىأر ول

 1114 ةريره وبأ دحأل دجسي نأ اًدحأ اًرمآ تنك ول

 56 سابع نبا ءوسلا لثم انل سيل
 كو ةريره وبأ انشغ نم انم سيل
 ١١۷١ راين نب ةدرب وبأ اغ قم ان سیل

 11۷7٦ دوعسم نبا دودخلا مطل نم انم سيل

 22 دوعسم نبا مكمئاق عجريلو مكمئان ظقويل

 ۳44 ةشئاع هليلق ركسأ ام

 0۹ ةشئاع مارح هنم فكلا ءلمف «هريثك ركسأ ام

 ۹۷۱ رمع نبا راجلاب ينيصوي ليربج لاز ام

 1۴۸ ةشئاع هللا باتك ىف سیل طرش نم ناک ام

 همها ةريره وبأ ْ الام ةاكر تضقنام
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 ةحفصلا يوارلا ثيدحلا فرط

 10 ةشئاع داع حيرك احیر نوكت نأ يننمؤي ام

 o۸4 ةريره وبأ ؟ربأ نم

 A شوا اًنهاك وأ افرع ىتأ نم

 7 نافع نب نامثع اذه يئوضو وحن أضوت نم

 4١6 0 بدنج نب ةرمس تمعنو اهبف «ةعمجلا موي أضوت نم

 ۱۱۷ ةَجفْرَع مكنم لجر ىلع مكرمأو مكءاج نم
 ۷4١ ةريره وبأ نمآ وهف ءدجسملا لخد نم

 ۲۲۹ 7 ورمع نب هللا دبع لوقي ام لثم لاقف «نذؤملا عمس نم

 ۳٦ ةريره وبأ هيلع هللا ىلص «ةدحاو ةالص يلع ىلص نم

 ۳۰٦ رمعغ نبا ةءارق هل مامإلا ةءارقف از هادو نلف نت

 ۹ هللا دبع نب رباج ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا :كلذ دعب لاق نم

 ۳4۲ ةريرهوبأ تمصيل وأ ءاريخ لقيلف « هللاب نمؤي ناك نم
 ۸ ةريره وبأ وزغلاب هسفن ثدحي ملو غی ملو «تام نم

 يرعشألا ىسوموبأ لمعي ناك ام هل بتك رفاس وأ ضرم نم
 1۷٦ ةشئاع هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نم

 56 ةريره وبأ 22 ؟هيطعأف ينلأسي نم ؟هل بيجتسأف ينوعدي نم
 4/5 ةشئاع قبس نم خانم ىنم

 317۸ رمع نبا ؟مأ كل له

 1۳۷ سابع نبا روحسلا اورخأو

 ١١98 سوا نب داش ةلتقلا اونسحأف «متلتق اذإو
 4۲ سابع نبا كورضي نأ ىلع اوعمتجا ول ةمألا نأ ملعاو

 ۲٣۲  صاعلا يبأ نب نامثع مهفعضأب دتقاو

 141۸ ةريره وبأ اونمؤت ىتح ةنجلا اولخدت ال !هللاو

 ۹۷ رمع نبا يحمر لظ تحت يقزر لعجو



 يوارلا ثيدحلا فرط

 بلاط يبأ نب يلع ضرألاو تاوامسلا رطف يذلل يهجو تهجو

 يرعشألا ىسوم وبأ ملكلا عماوج يتوأ دق ناكو

 ورمع نب هللا دبع ىقال اذإ رفي ال ناكو
 اغا اهفرع نمل الإ هتطقل طقتلت الو

 سابع نبا يعدملا ىلع ةنيبلا نكلو

 ةريره وبأ زاب مساقلا ابأ ىصع دقف «بجي ال نمو
 ةرق نب ةيواعم هلام رطشو اهوذخآ انإف ءاهدؤي مل نمو

 لالب ةالصلاب انحرأ !لالب اي
 رذ وبأ ةقدص سانلا نم ىمالّس لك ىلع حبصي

 رذ وبأ بلكلاو «رامحلاو «ةأرملا رورم :ةالصلا عطقي

 رذ وبأ بلكلاو «رامحلاو «ةأرملا :ءرملا ةالص عطقي
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 يرععلاو يلودالارع اوهلا يسم

 ةحفصلا ةدعاقلا

 ۳۷۲ رظحلا بناج بلغ «رظاحو حيبم ناببس عمتجا اذإ -

 V6 مهألاف مهألاب أدبي «تادابعلا تمحازت اذإ -

 <” هلوق مدقيف «هلعفو ايب هلوق ضراعت اذإ -

 هلعف نإف ءعمجلا نكمي ملو ءب هلعفو هلوق ضراعت اذإ -
 ۲۲۳ هب اًصاخ نوكي

 ثيدحلاف «ةنسلا نم وأ ءانيهن وأ ءانرمأ :يباحصلا لاق اذإ

 ١٠١ه5 »01۲ عوفرم

 44 مارح ليلقلاف ءركسي ريثكلا ناك اذإ -

 صوصنملا كلذ هيف لخد «هتلع نّييو «ءيش ىلع عراشلا صن اذإ -

 VV هنم ىلوأ وه امو «هلثم وه امو «هيلع

 كلذ هيف لخد «مكحب هيلع مكحو «نيعم ىلع عراشلا صن اذإ -

 V۳ هنم ىلوأ وه امو «هلثم وه امو «نيعملا

 ۰۸۳ عيمجلا يف مكحلا مومع ديفت ليضفتلا لعفأ -

 ۳٤ هتغلب اذإ الإ ناسنإلا مزلت ال ماكحألا

 هنم دبال يذلا ردقلا يف فرصتف ءرسع ام الإ .فنصملا ظفل دعاوقلا تابثإ ىف ىعور ()
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 ةدعاقلا

 لحلا لصألا

 هبشملا نم لضفأ هب هبشملا نأ لصألا -

 ةراهطلا ضرألاب لصألا -

 ةراهطلا ءايشألاب لصألا

 ةحابإلا تاداعلاب لصألا

 بابحتسالا هيب هلعفب لصألا -

 لحلا ةبرشألا يف لصألا -

 لحلا ةمعطألا يف لصألا -

 ينثتسا ام الإ اهنم مرحي الف «لحلا يناوألا يف لصألا -

 ةحصلا طورشلا يف لصألا -

 رظحلا تادابعلا يف لصألا -

 همسا رييغت هلحي ال محملا رمألا -

 ركنأ نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا -

 لوهجملا لجألاب هقيلعت زوجي ضحملا عربتلا -
 ءاهطورش نم طرش ىلع وأ «ةدابعلا سفن ىلع داع اذإ ميرحتلا -

 تلطب

 هتلع عم رودي مكحلا -

 زجعلاب طقست ال نويدلا -

 ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلا -

 رتاوتملا كرتيو هب ذخؤي ال ذاشلا -

 عاملا ىلع م ةنيرشلا
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 ةحفصلا ةدعاقلا

 ۹۷۲ ررضلاب لازي ال ررضلا -
 111۲ ةرصنلا ىلع اهانبم ةلقاعلا -

 الاو همومع ىلع كرتي ماعلا

 VAY اهيف ليكوتلا زوجي ال ةضحملا ةيندبلا تادابعلا -

 VAY YYY اهيف ليكوتلا زوجي ةيلاملا تادابعلا -

 ۱۳ لصألاب ةربعلا -

 EV 041 ظافلألاب ال يناعملاب ةربعلا -

 74 ببسلا صوصخب ال ىنعملا مومعب ةربعلا -

 فلاخ اذإ ناسللا هب ظفلي ام ىلع ال «بلقلا ىف ام ىلع ةربعلا -

 or دوقتلا جر تالعاجملاو تادابعلا قابلقلا ا

 11۸0 ةصاخ قوطنملل مومعلا -

 Yo بيقعتلاو بيترتلا ديفت ءافلا

 16۹1 Ao ةميقلاف رذعت نإف «لثملا در فلتملا يف ةدعاقلا -

 ١6 لحلا هيف لصألا سابللا

 ۸۹۷ ًالالح مرح وأ اًمارح لحأ اًطرش الإ مهطورش ىلع نونمؤملا -

 «هفصوو «دحأ هاعدا مث «هيعدي ال ناسنإ دي يف يذلا لاملا -

 3ك هفصو كلذ يف ىفك

 1۳۸ مهطورش ىلع نوملسملا -

 ۳۷۹ مّوتملا لضافلا نم ريخ قّقحتملا لوضفملا -

 ۱۱۹۷ كلمه هل مومع ال موهفملا -

 وهف رهاظلا فالخب «هل عضو يذلا هانعم ريغ لمتحي ال صنلا -

 دل هريغو هلمتحي
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 ةحفصلا ةدعاقلا

 وحنو ىهنلا وأ ىفنلا وأ طرشلا قايس ىف تدرو اذإ ةركنلا -

 1441 4۰۲ ةماع يهف مومعلا غيص نم نويلوصألا هركذ امم كلذ

 ۹4 ۳ ش دصاقملا ماكحأ اهل لئاسولا -

EV ° 

 A۹۷ ٠١٠١ بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا -

 ٠١19 4۰ قتعأ نمل ءالولا -

 ۱1۳۲ رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا -

 ۳۷ جورفلا هب متللحتسا ام :اهب اوفوت نأ طورشلا قحأ نإ -

 نم عنمت عناوم اهعم دجوو تدجو وأ «بابسألا دجوت مل نإ -
 ۱۹۹1 عقي مل «لعفلا كلذ عوقو

 يذلا ببسملا دجو «عناوملا تفتناو «بابسألا تدجو نإ -

 ٠١51 لعفلا ىلع بتر

 ه١ ةينلاب لامعألا امنإ -

 ه١ یون ام ؟ىرما لكل امنإ -

 ۳۷٤ رهاط همحل لكؤي ام لوب -

 ١ال4 ۰٥۱۰ لاقملا يف مومعلا ةلزنم لزني لامتحالا ماقم يف لاصفتسالا كرت -

 ۴ علخلا يف
 ۳ ةحاشملا ىلع اهانبم نييمدالا قوقح -

 3۳1۸ رهاوظلا ىلع الإ يرجي ال مكاحلا مكح -

 14 اًمارح لحي ال مكاحلا مكح -

 فيات ويقع ةا كالا و ب

 ۱4٦ تاضواعملا دوقع يف رفتغي ال ام اهيف رفتغا تاعربتلا دوقع -
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 ةحفصلا ةدعاقلا

 ۱۹٩ لوهجملاب اهقيلعت زوجي ال تاضواعملا دوقع -

 ¥1 اهب لخي ال نايسنلا هجو ىلع ةدابعلا يف روظحملا لعف -

 هيلع مرح «ىثنأ ىرخألاو ءاركذ امهادحإ ردق ول نييثنأ لك -
 ٠0 امهنيب عمجلا مرحيف «بسنلا نم اهحاكن

 ۱۳44 ءازخ رمح لک
 ۹ مارح وهف ركسأ بارش لك -

 ۳4۹ رمخ رکسم لك -

 1۸0 ردانلاب ةربع ال -

 o۲ ناك لمع يأل ةينلاب ظفلتلا بجي ال -

 ۳ مامإلا ىلع تاتفي نأ دحأل زوجي ال -

 ۹۳ هللا باتك فلاخ طرش لک حصي ال -

 1۸ نيقيلا عم كشلا ىلإ تفتلي ال -

 الاه هنم ءيش يف عوجرلا هل زوجي ال ىلاعت هلل ناسنإلا هجرخأ ام

 1116 دعتي مل ام نومضم ريغف نوذأملا ىلع بترت ام -

 ١5١ ةرورضلل الإ حابي الف دصاقملا ميرحت مرح ام -

 ۹۸ هنهر حصي ال هعيب حصي ال امو «ءيش لک نم هنهر حص هعيب حص ام -

 A >4۲ لطاب وهف « هللا باتك يف سيل طرش نم ناك ام -

 ۹۸۱ بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال ام -

 44 فقولا هيف حصي ال هفالتإب الإ هيف عفتني ال ام -

 هتميقف الإو «هلثمب اًيلثم ناك نإ هنمض «هريغ لام فلتأ نم -

 ۹۱ هفالتإ تقو
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 ةحفصلا ةدعاقلا

 1۲ در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم -

 هالا هيلع ربجأ «بجاولا ءادأ نم عنتما نم -

 ۳۱۳ ۸٦ در وهف انرمآ هيلع سيل المع لمع نم

 «هدوجو ًاناظ ببسلا كلذ ىلع لعفلا بترو «ببسل تيش لعف نم -
 ۳ هب دتعي الو «ىغلي كلذ هلعفف «ببسلا كلذ مدع نيبتف

 ةدابعلا نإف ءاهصوصخل هنع يهن دقو «ةدابعلا يف اًمرحم لعف نم -

 ۷۰۱ هلعفب اهنالطب مدع ىلع ليلدلا لدي مل ام هلعفب لطبت

 ۹۰۸ ةضواعملا يف زوجي ال ام عربتلا يف زوجي -

 ةدم مولعملا عفن ءانتساو «ءيش يف كلملا لقن ناسنإلل زوجي -

 ۹۰۸ ةمولعم

 ۱19۸ +۷ بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي -

 ١05 ةحجار وأ ةصلاخ ةحلصم وه ام لحي -

 ١١1١ 4 لامتحالا ماقم يف لاصفتسالا مزلي -
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 ةحفصلا رايتخالا

 ةراهطلا باتك

 (69) .ءوضولا يف قاشنتسالاو ةضمضملا بوجو حيحصلا *

 مونلا نم مايقلل ءانإلا امهلاخدإ لبق نيديلا لْسَغ نأ حيحصلا *
 31( .راهنلاو ليللا مون يف ماع

 «ثدح نع ةلماك ةراهطل ةأرما ءاملاب تلخ اذإ هنأ حيحصلا *

 (VY ATF) .هب سأب الف

 (ه:9) . رضي ال ريهطتلا لحم ريغ يف تارهاطلاب ءاملا ريغت نأ حيحصلا *

 (A11 41١"1( .رهاط هثورو همحل لكؤي ام َلْوَب نأ حيحصلا *

 ةباطتسالا باب
 هركيو ءاهرابدتسا وأ ةلبقلا لابقتسا ءاضفلا يف مرحي هنأ حيحصلا *

 (Af) . ةجاحل الإ ناينبلا يف

 ةهارك هوركم نيميلاب ةسجنلا ٌلاحملا ةرشابم نأ حيحصلا *

 )4۲) . خاسوألا هلثمو «ةديدش

 فالخلا خيشلا اهيف ركذ يتلا نطاوملا ءارقتسا هللا همحر  خيشلا تارايتخا عمج يف جهنملا ()

 ؛رايتخالا ىلع ةلادلا ظافلألا دحأب هراتخاو «ءارآلا دحأ حجرو «هيلإ راشأ وأ «لئاسملا يف

 نإ هظفلب هحجر يذلا يأرلا تبثيف «؛رهاظلا» ««باوصلا وهو» ««حيحصلا وهو» :وحن

 هدارأ يذلا ىنعملا ىلع ظفاحي امب ةلأسملا نايبل ةرابعلا غاصت الإو «ةلأسملا ىلع الاد ناك
 . ماكحألا ةدمع نتم باوبأ ىلع خيشلا تارايتخا تبتر دقو «رركملا فذح عم هللا همحر -

 ههه ١



 رايتخالا

 نيفخلا ىلع حسملا باب

 . اًيقاب همسا مادام قرخملا فخلا ىلع حسملاب سأب ال هنأ حيحصلا #

 ءرغصألاو ربكألا ثدحلا يف اهيلع حسمي ةريبجلا نأ حيحصلا *

 . ةراهط ىلع عضوت مل ولو

 ةبانجلا باب
 . لسغلا هيلع بجي مل «رفاكلا ملسأ اذإ هنأ حيحصلا *

 بحتسي الف «لضفأ هللا دودح دنع فوقولا نأ حيحصلا *

 . لّسغلاب ضرفلا ةزواجم

 لسغلا لبق ءوضولا يف نيلجرلا لسع ليمكت بحتسي هنأ رهاظلا *
 . ةبانجلا نم

 بحتسي ال هنأ - بهذملا يف نيتياورلا ىدحإ وهو  حيحصلا *

 . ةبانجلا نم ندبلا لس ىف ثيلثتلا

 . اًدكأتم اًبابحتسا مالسإلاب لْسْعلا بحتسي هنأ حيحصلا *

 مميتلا باب

 . حيحصلا ىلع هجو لك نم ءاملا ةراهط مكح مميتلا مكح *

 ضيحلا باب
 «هرخآ الو .هلوأ یف ال «نسب دحي ال ضيحلا نأ حيحصلا #

 .هرثكأو هلقأل ّدح الو

 لمعت اهنأ حيحصلاف ءزييمت اهلو «ةداع ةضاحتسملل ناك اذإ *

 . زييمتلاب

 . ءطولا نود ةرسلا تحت ضئاحلا ةرشابم مرحي ال هنأ حيحصلا *
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 ةالصلا باتك

 . انواهت ةالصلا كرت نم رفك حيحصلا *
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 رايتخالا

 . مثأي لب ءادمعتم ثدحملا ةالص نالطب يفكي ال هنأ حيحصلا *

 تيقاوملا باب
 ىلإ رهظلا تقو جورخ نم رصعلا ةالص تقو نأ حيحصلا *

 . سمشلا رارفصا

 . ليللا فصن ىلإ ءاشعلا تقو نأ حيحصلا *

 يف رجفلا ةنسو «فاوطلا يتعكرو «ةزانجلا ةالص لعف زوجي #

 زاوج حيحصلاو ءامهيف ةالصلا نع يهن نيذللا نيليوطلا نيتقولا
 . بابسألا تاوذ يقاب لعف

 اهبوجوو ةعامجلا لضف باب
 . ةعكرب كردت ةعامجلا نأ حيحصلا *

 .دبعلا ىلع ةبجاو ةعامجلا ةالص نأ حيحصلا *

 ناذألا باب

 اًسايق ؛هللاب الإ ةوق الو لوح ال :بيوثتلا دنع لوقي نأ رهاظلا *

 . ةلعيحلا ىلع

 فوفصلا باب
 . بحتسم هنيمي نع مامإلا عم دحاولا فقوم نأ حيحصلا *

 ةمامإلا باب
 . غلابلاب يبصلا ةمامإ زاوج حيحصلا »

 درجمب هتالص تلطب «همامإ قبس دمعت نإ مومأملا نأ حيحصلا *

 . نكر ىلإ لب «نكرب نكي مل ولو «قبسلا

 . ةينلاب مومأملاو مامإلا فالتخا زاوج حيحصلا *

 ىلص اذإف . . .هب متؤيل مامإلا لعج امنإ» :ةشئاع ثيدح يف #

 بتارلا ءاوس «ماع هنأ حيحصلا ««اًسولج اولصف اًسلاج

 .سلجف لتعا مث امئاق وأ ءاّسلاج مهب حتتفا «هريغو

 هها/ ١

 ةحفصلا
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 رايتخالا

 ءرضي اًريسي اعافترا نيمومأملا نع مامإلا عافترا نأ حيحصلا *

 .ةحلصمل الإ هنع ىهني هنأ حصألاو

 دوجسلاو عوكرلا يف ةنينأمطلا بوجو باب
 . نكر نيتدجسلا نيبو عوكرلا نم عفرلا دعب ةنينأمطلا نأ حيحصلا *

 ةالصلا يف ةءارقلا باب

 اذإ ةصاخ «ةيرهجلا يف مومأملا نع طقست ةحتافلا نأ حيحصلا *

 . همامإ ةءارق عمسي ناك

 ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجلا كرت باب
 .ةيرهجلا ةالصلا يف ةلمسبلاب رهجلا بحتسي ال هنأ حيحصلا #

 وهسلا دوجس باب
 .ًالهاج وأ اًيهاس ملكت نم ةالص نالطب مدع حيحصلا *

 «مالسلا دعب وهسلل دجسي نأ بحتسيف ء«صقن نع مّلس اذإ *

 ءوهسلل دجسي مث ءملسيو دهشتي مث «كرت امب يتأيف

 .ملسي مث «هكرتو دهشتلا لعف زاوج حيحصلاو

 «هنظ بلاغ ىلع ىنب اذإ الإ «مالسلا لبق وهسلل دجسي نأ لضفألا *

 . هدعب بحتسيف ‹حيحصلا ىلع ادرفنم وأ «ءاّمامإ ءاوس
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 ةالصلا سنج نم اهلك نكل ةريثك عاونأل عماج باب

 قيرطلا ةعراقو ةرزجملاو ةليزملا يف ةالصلا ةحص مدعب لوقلا #

 . ىلوأ ركذ اميف ةالصلا يقوتو «اًدج فيعض ةبعكلا لخادو

 :ةشئاع ثيدح يف «ناطيشلا ةّبقَع» ب دارملا نأ حيحصلا *

 «هيلجر بصني نأ :«ناطيشلا ةّبقع نع ىهني ي ناكو»
 . هبيقارع ىلع سلجيو

 . ةالصلا ىف تالاقتنالا تاريبكت بوجو حيحصلا *
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 ةحفصلا رايتخالا

 زوجتو ءاهيلإ ةجاحلا عم ةحارتسالا ةسلج بابحتسا حيحصلا *

 يف ىتح «اقلطم ةماع دجسملا ةيحت ةيعورشم نأ حيحصلا #

 ةركقف)] .ىهنلا تقو

 (o۷) . لفنلاو ضرفلاو ةنسلا يف ةنس نيقتاعلا دحأ رتس نأ حيحصلا *

 عم امأو «ةجاحلل بحتست فوسكلا ةالص ةبطخ نأ حيحصلا *

 دهشتلا باب
 (۳٦4) . ةالصلا لطبي ال دهشتلا دعب ضحملا يويندلا ءاعدلا نأ حيحصلا #

 رتولا باب
 (A4) .اًدج ةدكؤم ةنس رتولا نأ حيحصلا *

 رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا باب

 )۰۷£( .هأزجأ ءرفسلا يف متأ نم نأ حيحصلا *

 زوجي لب «نيموي ةدم صخرملا رفسلل طرتشي ال هنأ حيحصلا *

 ةعمجلا باب

 ءاّدج اًدكأتم اًبابحتسا بحتسم ةعمجلا لْسُع نأ حيحصلا *

 215 . بجي هنإف .ةهيرك ةحئارو خسو هب نم ىلع الإ

 (YY) .ءاعدلا يف بيطخلا عرش اذإ مالكلا مرحي هنأ رهاظلا *

 موي لستغا نم» : لاق نك هللا لوسر نأ :ةريره يبأ ثيدح #

 لوأ نأ حيحصلا ؛«. . .ىلوألا ةعاسلا يف حار مث «ةعمجلا

 (1؟6) . سمشلا عولط تاعاسلا هذه

 نيديعلا باب

 (fo) . نيع ضرف ديعلا ةالص نأ باوصلا #
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 ةحفصلا رايتخالا

 (f۷) .دمحلاب حتتفت ديعلا ةبطخ نأ حيحصلا *

 اهلعف زوجيف «ديعلا ةالصك ةعمجلا تقو لوأ نأ حيحصلا *
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 زئانجلا باتك

 لاوحأ فالتخاب فلتخت ضيرملا ةدايع مكح نأ حيحصلا *

 ؛قوقع هتدايع كرت يف نم ةدايع بجتف «مهتاجردو سانلا

 «كلذ وحنو ءءاصخألا ءاقدصألاو «براقألاو «نيدلاولاك

 (155) . مهريغ ةدايع بحتستو
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 ةاكزلا باتك

 دلب ىلإ دلب نم ةاكزلا لقن يف ةحلصملا ىعاري هنأ حيحصلا #

 )%0( .لاملا دلب يف ءارقف دوجو عم

 (٥۸) . رافك ةمالع هيلع نوكي نأ زاكرلا يف طرتشي ال هنأ حيحصلا *

 مهنع جرخت ال ةاكزلا يف ةينامثلا فانصألا نأ حيحصلا *

 )00۷( . مهنيب اهمسق مزلي الو ةاكزلا

 رطفلا ةقدص باب

 ةقدص يف نيملسملا نم هنومي نمع يدؤي ام دجي مل نإ *

 مث «هدلو مث .هكولمم مث «هتجوز مث «هسفنب أدبيف «رطفلا

 )6۸4( . هلبق همأب أدبي هنأ حيحصلاو «هيدلاو

 اهجارخإو «نيمويب ديعلا لبق رطفلا ةقدص جارخإ نأ حيحصلا *
 (o۸0) .بحتسملا وهو «دحاو تقو «ةالصلا لبق ديعلا موي
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 ةحفصلا رايتخالا

 مايصلا باتك
 )4۷( .لاوزلا دعب مئاصلل كاوسلا ةهارك مدع حيحصلا *

 ؛«هل اوردقاف «مكيلع غ نإف . . .) : هفظ رمع نبا ثيدح يف *

 : يأ ؛ناضمر ىلع نوكي قييضتلا نأ رهاظلاو ءاوقيض :يأ

 (6945) . مايصلا حجري ببس مث نكي مل ام ىلوأ رطفلاف
 (A) .ّصملاب الإ مجاحلا رطفي ال هنأ حيحصلا »

 رفسلا ىف موصلا باب
 هل زوجي «مئاص وهو موي ءانثأ يف رفاس اذإ هنأ حيحصلا *

 ملع اذإو ءارفاسم دع اذإ هاري ناك ولو «ناينبلا قراف اذإ رطفلا

 بجو «مدق اذإف «مايصلا همزلي مل موي ءانثأ يف مدقيس هنأ

 (519) .نامزلا ةمرحل ؛كاسمإلا هيلع

 فاكتعالا باب
 وأ «مويك ؛فرعلا ىلإ عجار فاكتعالا ىمسم نأ حيحصلا #

 (VY) . افاكتعا ىمسي الف ءاّدج ليلقلا ءيشلا امأو «موي فصن
 (A1) . موص الب حصي فاكتعالا نأ حيحصلا *

# ¥ ¥ 

 جيحلا باتك
 )۷۱۱) .ةبجاو جحلا يف ةيبلتلا نأ حيحصلا *

 )۷۱٤4( . ميظع مثإ اهيلع نكل «مرحم الب ةأرملا جح ةحص حيحصلا *

 «بسنب هيلع مرحت نم وأ ءاهجوز ةأرملا مرحم نأ حيحصلا #
 )۷16 . حابم ببس وأ

 عولط دعب الإ يمرلا ىزجي الو زوجي ال هنأ حيحصلا *
 (A*A) .رحنلا موي سمشلا

 (A1۰) . ىربكلا ةرمجلا يمر دنع هنيمي نع تيبلا لعج حيحصلا *

۱٥۱ 



 ةحفصلا رايتخالا

 A1) £( . ةكم نم جورخلا دارأ نم لك ىلع عادولا فاوط بوجو حيحصلا *

 يدها باب

 «مرحملا ىلع مرحي ام لك يدهملا ىلع مرحي ال هنأ حيحصلا *

 (ا/لال5) .هدلبب ًاميقم ناك ولو

 رظنلا :نارقلاو عتمتلا يدهو ةقيقعلاو ةيحضألا ىف نسحألا »

 )€۷۸( .اهرثكأب قدصتي نأو «ةجاحلاو ةحلصملل

 مرحملا لسغ باب

 هرعش نم طقس ولو «هسأر مرحملا لْسْعِب سأب ال هنأ حيحصلا *

 03719( . ءيش

 )۷۸4( .دمعتي مل ام

 ةرمعلا ىلإ جحلا خسف باب

 (V4) .ةرمعلا ىلإ جحلا خسف زاوج حيحصلا *

¥ ¥ ¥ 

 عويبلا باتك

 عويبلا نم هنع يهن ام باب

 (A00) .اهحالص ودب لبق لصألا كلام ىلع ةرمثلا عيب زوجي ال هنأ حيحّصلا *

 كلذ ريغو ايارعلا باب

 AY) €( . رامثلا عيمج يف ةيرعلا نأ حيحصلا »

 (AY) . رثكأ ال اهنود امو قسوأ ةسمخ يف ةيرعلا زاوج حيحصلا *

 (AVA) . يرتشملل وهف «ربؤي ملو ققشت ًالخن عاب اذإ هنأ حيحصلا *

 هريغو نهرلا باب

 )4۲۷( . لصحتت يتلا عفانملاو ةمذلا يف يذلا نيدلا نهر زاوج حيحصلا *

16۲ 



 ةحفصلا رايتخالا

 )4۲۸( . لمعلا هيلعو نهرلا موزلل ضبقلا طرتشي ال هنأ حيحصلا #

 (9469) .نامزال نادقع ةعرازملاو ةاقاسملا نأ حيحصلا *

 ءاوس «نييمدآلل وأ هلل ءاوس «نيد هيلعو تام نم نأ حيحصلا *

 (۳Y) .هنع ىضقي «هسفن ىلع هبجوأ دق وأ «عرشلا لصأب ًابجاو

 هيلع لاحملا سلفأ اذإ ليحملا ىلع لاتحملا عوجر حيحصلا #
 )4۳( . هقح لاتحملا يفوتسي نأ لبق

 لب «لامب ةعفشلا نع ضواعي نأ طرتشي ال هنأ حيحصلا #
 (44۰) . اهتميقب اهذخأ كيرشلا كلميو موقت

 «نيقابلا ىنغو رقفل ةيطعلا يف دالوألا ضعب ليضفت زاوج حيحصلا *

 (165) .هوحنو ءائمز وأ ءاريرض هنوكل وأ «ملعلا بلطل هغرفتل وأ

 (165) .ذفنت ال روجلا ةيطع نأ حيحصلا *

 نم سارغلاو رذبلا نوك ةعرازملا يف طرتشي ال هنأ حيحصلا *

 (9169) .ضرألا بر

 (45) . صنلاب ةتباث ةبراضملا نأ حيحصلا *
 )4۳( .بهذلاو قرولاب ضرألا ءارك زاوج حيحصلا *

 (455) . لخنلا نودب ضرألا يف ةعرازملا زاوج حيحصلا *

 4550 . ضورُعلا نم ةبراضملا لام سأر نوك زاوج حيحصلا *

 تلد نإ ءظفللا ةنيرق همدعو ىرمعلا موزل عجرم نأ حصألا *

 اهنأ ىلع تلد نإو ءةدبؤم ةيطع يهف ءديبأتلاو موزللا ىلع
 (459) . ةيراع يهف «ةيراع

 ةطقللا باب
 )4۷۷( . فرعلا ىلإ عجار ةطقللا فيرعت نأ حيحصلا #

 )4۷۸( . طاقتلالا بوجو يف ةاشلاك رّمُحلا نأ حيحصلا *

 ليق ولو «هسفن نم نمأ نمل ةطقللا ذخأ بحتسي هنأ حيحصلا *

 (4⁄4) . عنام الف «هيوجوب

1۳ 



 ةحفصلا رايتخالا

 )(۹۸۰) . كلمت ال مرحلا ةطقل نأ حيحصلا »

 اياصولا باب

 ىلع امهدحأ مدقي ال نييمدآلا نيدو هللا نيد نأ حيحصلا ¥

 )4۸۷( . ةصاحملابف ءامهنع لاملا قاض اذإ لب ءرخآلا

 ضئارفلا باب

 (۱۰۰۱) .اقلطم بألاك دجلا نأ حيحصلا *

 (۱۰۰۴6) . ةكرشملا ةلأسملا يف ءاقشألا ةوخإلا طاقسإ حيحصلا »

 ثروت طرشلا رايخو «ةعفشلاو «فذقلا قح نأ حيحصلا »

 ):11١4( . قوقحلا نم اهريغك

¥ ¥ ¥ 

 حاكنلا باتك

 مل ولو «ماع ةبطخلا ىلع ةبطخلا نع يهنلا نأ حيحصلا »

 (4۱۰) .ٌدُر وأ «لبق له ملعي

 200050 .اهيلو اهربجي ال «ةغلاب تناك نإ ركبلا نأ حبحصلا *

 قادصلا باب

 «حاكتلا يف عفدي يذلا ضوعلا هنأ قادصلا فيرعت يف حصألا *

 )1( . ةيويند وأ «ةينيد ةعفنم وأ «لام نيع نوكي نأ حصي هنإف

 2( 5) . حاكنلا حصي الف «هافنو «قادص ريغب جوز ول هنأ حيحصلا *

 )¥1( . نآرقلا نم ءيش ميلعت اهقدصي نأ زوجي هنأ حيحصلا *

 * ا *

 قالطلا باتك

 )١99( . عقي ضيحلا يف قالطلا نأ حيحصلا *

١65 



 رايتخالا

 ةدعلا باب

 ءاوس «ةنيزلل لمعتسي ام عيمج ةدتعملا ىلع مرحي هنأ حيحصلا *

 . ضيبأ هتقلخ ىلع ناك وأ «غبص

 ان ¥

 ناعللا باتك

 .تَّدُح «رقت ملو «ةنعالملا تلكن اذإ هنأ حيحصلا *

 «لمح وهو هافن ولف «عضولا دلولا يفنل طرتشي ال هنأ حصألا *

 .ةدالولا دعب ناعللا ةداعإ ىلإ جاتحي الو «كلذب ىفتنا هيلع نعالو

¥ ¥ ¥ 

 عاضرلا باتك

 «لمح الو ءطو ريغ نم اهنبل باثف لفط ىلع ةأرما تنح ول *

 . عاضرلا مكح هب تبثي هنأ حصألاف

 «فرعلاو ةغللا يف اهيلع قلطي ام وه ةعضرلا دح نأ حيحصلا *

 . يبصلا عبش وهو

 . اهسفنب لصأ اهنأل ؛ةمومأ الب تبثت ةوبألا نأ حيحصلا *

¥ ## 

 صاصقلا باتك

 ىلع اهعم نظلا بلغي ةرهاظ ةنيرق لك :ثوللا نأ حيحصلا *

 . يعدملا قدص

 مزهنم ناسنإو «همد يف طحشتي ليتق ةيؤر ثوللا نم نأ حبحصلا *

 عم هثاثأ ضعب ةيؤر هنمو ؛مدلا رثأ اهيف حالس وأ نيكس هعم

 .هوحنو هراد يف دجو ول ام اذكو «لوتقم وهو هذخأ دق ناسنإ

 .لَعَف امك لتاقلاب لعفُي هنأ حصألا *

 . مهنم دحاوك ةلقاعلا عم ةيدلا لمحي يناجلا نأ حيحصلا #

160“ 

(۱۱1۸( 

)۱۱۲۹( 

(1۳۲) 

(110°) 

(°۳) 

(1Y) 

)١199( 
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 ةحفصلا رايتخالا

 )4( . لبإلا تايدلا يف لصألا نأ حيحصلا *

HF # # 

 دودحلا باتك

 )۱۲۳۹) . ةيغال هدوقعو ناركسلا لاوقأ عيمج نأ حيحصلا *

 هعفر ناك نإف «ةحلصملا ىلإ رظنلا ةيصعم لعفي دجو نميف حيحصلا *

 (١١هه) . هيلع رتس «حلصأ هيلع رتسلا ناك نإو «هعفر «حلصأ مكاحلا ىلإ

 )7۷( . لتقلا ىلإ غلبي دق ريزعتلا نأ حيحصلا *

 (I۷) . ةحلصم كلذ يف ناك اذإ لاملا ذخأب رزعي هنأ حيحصلا *

 (۱۲٥۰) .هل عبت ةضفلا نأو «بهذلا ةقرسلا باصن يف لصألا نأ حيحصلا *

 )۱۲۱( . بهذلاب ةقرسلا باصن يف ةربعلا نأ حيحصلا *

 (١؟هال) . قراسلاك ةيراعلا دحاج عطق بوجو حيحصلا *

 رمخلا دح باب

 يف ةياكنلاو عدرلا لصحي مل نإ ةحلصملا ىلإ عوجرلا حصألا «

 )1۲4( . رمخلا دح يف ةدلج نيعبرألا

¥ # 

 روذنلاو ناميألا باتك
 دصق امنإو «عنملا وأ ثحلا دصقي ملو «هريغ ىلع فلح اذإ *

 )۱۲۷۹) .وغل هنأ حيحصلاف «هماركإ

 (۱۲۹۰) . لوكنلا درجمب هل ىضقي الو «يعدملا ىلع درت نيميلا نأ حيحصلا *

 رذنلا باب

 )1۲4۷( .رذنلاب ءافولا بوجو وه ةنسلاو باتكلا هيلع لد يذلا باوصلا *

6 



 رايتخالا

 «هيفكي ام كاسمإ هيلعف ءهلامب ةقدصلا رذن نم نأ حيحصلا *

 . هنومي نم ةيافكب موقيو

 ءاضقلا باب
 . مكاحلا ىلإ مكاحلا باتك ىلع داهشإلا طرتشي ال هنأ حبحصلا *

 . تاداهشلا عيمج يف لجرلا ماقم ناتمئاق نيتأرملا نأ حيحصلا *

 ةقفنك ؛ارهاظ هقح ببس ناك نم نأ :رّفّظلا ةلأسم يف حيحصلا *

 هل نم نإف «هيلع وه نم هعنمف «فيضلا ىرقو براقألاو ةجوزلا
 هببس ناك نإو «هملع ريغ نم هقح ردقب هلام نم ذخأي نأ زوجي كلذ
 . هملع ريغب ايش هنم ذخأي نأ هل زجي مل ءاهوحنو ةعيدوك ؛رهاظ ريغ

 . ةداهشلا يف فلحلا مزلي هنأ حيحصلا #

¥ ¥ ¥ 

 ةمعطألا باتك

 . ءانثتسا نود نم لالح رحبلا تاناويح عيمج نأ حيحصلا *

 ديصلا باب
 .اًوهس طقست مهسلا لاسرإ دنع ةيمستلا نأ حيحصلا *«

 سيل مد اهنم جرخو «تيكذو تكردأ اذإ عبسلا لكأ ام نأ حيحصلا #

 . ةرقتسم ةايح اهيف دجوت مل ولو «لحت اهنإف «تيم مد

 . ماظعلاب حبذلا لحي ال هنأ حيحصلا *

 يحاضألا باب

 .ةدكؤم ةنس ةيحضألا نأ حيحصلا *

¥ ¥ ¥ 

 ةبرشألا باتك
 . مارح ةشيشحلا نأ حيحصلا #

¥ ¥ # 

0۷ 

(\۲۰٥( 

)۱۲۹۰( 

(\۳ 10) 

(\TYA) 

(\Tor) 

(1۳۸۰) 

(۱۳۸۰( 

(۱۳۸۱( 

(ITA) 

(۱۳۹4( 



 ةحفصلا رايتخالا

 سابللا باتك

 (175) . ةيلكلاب لازي الو «ةجاحلا ردقب براشلا فحي نأ حيحصلا »

 )14۱۷) .دمحي هعمس نم لك ىلع نيع ضرف تيمشتلا نأ حيحصلا *

 اذإ ريرحلاب ملقملا بوثلا لاجرلا سبل نع يهنلا حيحصلا *

 )١519( .هريغو ريرحلا ىواست

¥ ¥ ¥ 

 داهجلا باتك

 اوناك ءاوس «رافكلا عيمج نم ذخؤت ةيزجلا نأ حيحصلا *

 (5١:ه9) .نيينثو وأ «نييباتك

 )١5560( . ىبرقلا يذ نيب سمخلا سامخأ ةعبرأ ةمسق مزلي ال هنأ حيحصلا *

 )۱٤۷۰( . ليخلاو لبإلاو ماهسلا ةقباسم يف للحملا طرتشي ال هنأ حيحصلا *

 ا ل

 عماج باتك
 )0۱( .ةعدب ةينلاب ظفلتلا نأ حيحصلا »

 )1۷( . ءيش اهنم ىنثتسي ال «تادابعلا عيمجب لخي ال نايسنلا نأ حيحصلا *

 ال 00

1۸ 



 یا لاورراصل( رن

 . خيرات نودب «ةبطرق ةسسؤم «حلفم نبا «ةيعرشلا بادآلا -
 . خيرات نودب ءركفلا راد «يلعبلا «ةيهقفلا تارايتخالا

 ةنس «ىلوألا ةعبطلا «توريب - ةيملعلا بتكلا راد «ربلادبع نبا «راكذتسالا -

 .م١٠٠٠ /ھ ۱

 . خيرات نودب «ةيملعلا بتكلا راد «يدرواملا «ةيناطلسلا ماكحألا

 . م۱۹۹۳ /ھ٤۱٤۱ ةنس «قشمد - رکفلا راد . ط «صاصجلا «نآرقلا ماكحأ -

 . خيرات نودب «يمالسإلا باتكلا راد «يراصنألا ايركز «بلاطملا ىنسأ -

 . خيرات نودب «بتكلا ملاع «ديعلا قيقد نبا «ماكحألا ماكحإ -

 «ىلوألا ةعبطلا «ةمصاعلا راد «نقلملا نبا «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا

 . م۱۹۹۷ /ھ۱۷٤۱ ةنس

 /ه١١5١ ةنس «ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد «ميقلا نبا «نيعقوملا مالعإ -

 م۱

 . م٩۱۹۹ /ه8510١ ةنس «رکفلا راد «ينيبزشلا «عانقإلا -

 . خيرات نودب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «يوادرملا .فاصنإلا -

 . خيرات نودب «ةيناثلا ةعبطلا «يمالسإلا باتكلا راد «ميجن نبا «قئارلا رحبلا -

 . خيرات نودب ءركفلا راد ءدشر نبا «دهتجملا ةيادب -

 . خيرات نودب «ةيملعلا بتكلا راد «قاوملا «ليلكإلاو جاتلا -

 . خيرات نودب «يمالسإلا باتكلا راد «يعليزلا «يبلشلا ةيشاح عم قئاقحلا نييبت -

1۹ 



 . خيرات نودب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «يمتيهلا رجح نبا «جاتحملا ةفحت -

 ةنس «ىلوألا ةعبطلا «قشمد  نايبلا راد ةبتكم «ميقلا نبا ءدودوملا ةفحت -

 . م۱۹۷۱ / ه١

 «ةعبارلا ةعبطلا «بتكلا ملاع «يوادرملا «(عورفلا شماهب) عورفلا حيحصت -

 . م۱۹۸0 /ه6

 «ضايرلا - دشرلا ةبتكم «ةيميت نبا «ءاملعلا نم ريثك ىلع تلكشأ تايآ ريسفت -

 . م۱۹۹۷ /ھ۱۷٤۱ ةنس «ىلوألا ةعبطلا

 رشنلل ةبيط راد «يوغبلا ««ليزنتلا ملاعم يف ليوأتلا بابل» يوغبلا ريسفت -
 . م۱۹۹۷ /ھ۱۷٤۱ ةنس «ةعبارلا ةعبطلا «عيزوتلاو

 «ةلاسرلا ةسسؤم «يربطلا ««نآرقلا ريسفت يف :نايبلا عماج» يربطلا ريسفت -

 .م١٠٠5 /ه١57١ «ىلوألا ةعبطلا

 - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «يبطرقلا ««نآرقلا ماكحأل عماجلا» يبطرقلا ريسفت -

 . م٩۱۹۸ /ه00٠5١ ةنس «توريب

 «برغملا - ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا مومع ةرازؤ «ربلادبع نبا «ديهمتلا -

 . ھ۱۳۸۷ ةنس

 .ه777١ ةنس «ةيريخلا ةعبطملا . ط «يدادحلا «ةرينلا ةرهوجلا -

 . خيرات نودب «ركفلا راد «جهنملا حرش ىلع لمجلا ةيشاح -

 «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «يناورشلا «جاتحملا ةفحت ىلع يناورشلا ةيشاح -

 . خيرات نودب

 - فراعملا راد ءيواصلا ««كلاسلا ةغلب» ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح -

 . خيرات نودب «رصم

 ةنس «ركفلا راد «يودعلا «ينابرلا بلاطلا ةيافك حرش ىلع يودعلا ةيشاح -

 . م٤۱۹4 / ه5

 «ركفلا راد «ةريمعو يبويلق «يلحملا لالجلا حرش ىلع ةريمعو يبويلق ةيشاح -

 .ما606 /ه١ 5١6 ةنس

 هال. ١



 «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ءورسخ النم «ماكحألا ررغ حرش ماكحلا ررد -

 . خيرات نودب

 .م19195١ «ىلوألا ةعبطلا «يمالسإلا برغلا راد «يفارقلا «ةريخذلا -

 . م۱۹۹۲ /ه17١4١ «ةيملعلا بتكلاراد «نیدباع نبا «راتحملا در -

 .ه٠19١ ةنس «ةثيدحلا ضايرلا ةبتكم «يتوهبلا «عبرملا ضورلا -

 «ةكم - ةثيدحلا ةضهنلا ةبتكم «يواجحلا «عنقملا راصتخا يف عنقتسملا داز -

 . خيرات نودب

 ةعبارلا ةعبطلا «ةيمالسإلا رانملا ةبتكم «ةلاسرلا ةسسؤم «ميقلا نبا «داعملا داز -

 . م٩۱۹۸ /ه501١/ ةنس «ةرشع

 ء«ه١٠5١ ةنس «ىلوألا ةعبطلا «ضايرلا  ةيارلا راد ءلالخلا «ةنسلا -

 . ينارهزلا ةيطع .د :ت

 .ه۸١٤٠ ةنس «توريب - ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم «يزورملا «ةنسلا -

 - عيزوتلاو رشنلل ةبيط راد «يئاكلاللا «ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش -

 . خيرات نودب «ضايرلا

 . خيرات نودب «رداص راد ءيشرخلا «ليلخ ىلع يشرخلا حرش -

 دمحمو زيزعلا دبع ةقفن ىلع عبط «يقرخلا رصتخم ىلع يشكرزلا حرش -
 . حيمجلا هللادبعلا

 .رشان نودب «يسخرسلا «ريبكلا ريسلا حرش -
 فاقوألاو ةيمالسإلا نوؤشلا ةرازو ءزعلا يبأ نبا ءزعلا يبأ نبال ةيواحطلا حرش -

 .ه١5١/ ةنس «ىلوألا ةعبطلا «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا - داشرإلاو ةوعدلاو

 .ه7١5١ ةنس «ىلوألا ةعبطلا «ناكيبعلا ةبتكم «ةيميت نبا «ةدمعلا حرش -

 . خيرات نودب «عيزوتلاو رشنلل يبرعلا باتكلا راد ءرمع يبأ نبا «ريبكلا حرشلا -

 ةنس «ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد «يواحطلا ءراثالا يناعم حرش -

 .ركاش دمحأ خيشلا :ت م1474 ه8

10۷1 



 . م۱۹۹۳ /ه5١5١ ةنس «ىلوألا ةعبطلا «بتكلا ملاع «يتوهبلا «ىهتنملا حرش -

 «ةريخألا ةعبطلا «يبرعلا ركفلا راد «يراصنألا ايركز خيشلا «جهنملا حرش -

 .ما6 ره

 «توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «يوونلا ءملسم حيحص ىلع يوونلا حرش -

 .ه1١7١؟ ةنس «ةيناثلا ةعبطلا

 ةنس «ىلوألا ةعبطلا «توريب مزح نبا راد «ةيميت نبا «لولسملا مراصلا -

 .ھ ۷

 . خیرات نودب «يبرعلا ركفلا راد «يقارعلا «بيرثتلا حرط -

 ةسائرلا «ساره ليلخ ةيميت نبا «ساره ليلخل اهحرشو ةيطساولا ةديقعلا

 ھ۳١٤١ ةنس «داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلا تارادإل ةماعلا

 .ما1

 . خيرات نودب «ركفلا راد « يتربابلا «ةيادهلا ىلع ةيانعلا

 . ةينميملا ةعبطملا «يراصنألا ايركز خيشلا «ةيهبلا ررغلا -

 /ه۸١٤١ ةنس «ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد «ةيميت نبا «ىربكلا ىواتفلا -

 .ما41/

 .ه۳۷۹١ ةنس «توريب - ةفرعملا راد .ط «ىنالقسعلا رجح نبا .يرابلا حتف -

 . خيرات نودب ءركفلا راد ءمامهلا نبا «ةيادهلا ىلع ريدقلا حتف -

 .م 4٥ /ه١١٤١٠ «ةعبارلا ةعبطلا «بتكلا ملاع .حلفم نبا . عورفلا -

 .م ٥۵ /ھ١١٠٤١ ءركفلا راد ‹يوارقتلا «يناودلا هكاوفلا

 . خيرات نودب «ركفلا راد «بجر نبا ءدعاوقلا

 ةنس «ةسماخلا ةعبطلا «توريب - يمالسإلا بتكملا «ةمادق نبا «يفاكلا

 .ما44 /ھ ۰ ۸

 يحجارلا ةسسؤم ةعبط «ميقلا نبا «ةيجانلا ة ةقرفلل راصتنالا يف ةيفاشلا ةيفاكلا

 .ه517/8١ ةنس «ىلوألا ةعبطلا «ةمركملا ةكم - دئاوفلا ملاع راد «ةيريخلا

\o¥¥ 



 . م۱۹۸۳ /ه7٠14١ ةنس «بتكلا ملاع «يتوهبلا «عانقلا فاشك -

 . هيلع يودعلا ةيشاح عم عوبطم «يلذاشلا نسحلا وبأ «ينابرلا بلاطلا ةيافك -

 ةنس «ىلوألا ةعبطلا «ءقشمد - ريثك نبا راد «بجر نبا «فراعملا فئاطل -

 1 . م۱۹۹۲ /ھ ۲

 ةنس «ىلوألا ةعبطلا «تيوكلا  ةيفلسلا رادلا ء«ةمادق نبا «داقتعالا ةعمل -

 .ھه “٤۹

 .ه٠٠5١ ةنس «توريب - يمالسإلا بتكملا «حلفم نبا «عدبملا

 .ما864 /ه59٠5١ ةنس «توريب  ةفرعملا راد «يسخ رسلا «طوسبملا -

 رافغلا دبع .د :ت «خيرات نودب «ةيملعلا بتكلا راد ءمزح نبا «ىلحملا -

 . يرادنبلا ناميلس

 .ها 5 ٠ال ةنس ١ يبرعلا باتكلا راد «نايرلا راد .يمثيهلا ءدئاوزلا عمجم -

 . خیرات نودب «ةيدوعسلاب داشرإلا ةبتكم «يوونلا .عومجملا

 .برغملا  فراعملا ةبتكم . ط «ةيميت نبا «ىواتفلا عومجم -

 ةنس «ةثلاثلا ةعبطلا «توريب - يمالسإلا بتكملا «يقرخلا «يقرخلا رصتخم -

 .ھ ۳

 . خيرات نودب «ثارتلا راد «جاحلا نبا «لخدملا -

 . خيرات نودب «ثارتلا رادو ةقيتعلا ةبتكملا «ضايع يضاقلا «راونألا قراشم

 «٠5١؟ ةنس «ةيناثلا ةعبطلا «توريب  يمالسإلا بتكملا «قازرلا دبع فنصم -

 . يمظعألا بيبح خيشلا :ت

 /ه6١151١ ةنس «ةيناثلا ةعبطلا «رشان نودب «ينابيحرلا «ىهتلا يلوأ بلاطم -

 .ما4

 ةنس «ىلوألا ةعبطلا «ميقلا نبا راد «يمكح دمحأ نب ظفاح «لوبقلا جراعم -

 ١ .م0١199 /ه٠15
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 ةنس «ىلوألا ةعبطلا «توريب  رضخ راد ءراجنلا نبا «ىهنلا ىلوأ ةنوعم -

 .م ۱۹40 /ه1515

 /ه١١٤٠١ ةنس «ىلوألا ةعبطلا «ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «ةمادق نبا «ىنغملا -

 .م 4٥۵

 /ه6١5١ ةنس «ىلوألا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد «ينيبرشلا «جاتحملا ينغم -

 م٤

 . خيرات نودب «توريب - ةيملعلا بتكلا راد «ميقلا نبا «ةداعسلا راد حاتفم -

 دمحم .د :ت «ه١١٤٠ ةنس «ةبطرق ةسسؤم «ةيميت نبا «ةيوبنلا ةنسلا جاهنم -

 .ملاس داشر

 . م٩۹۹٠ /ه١ 51١6 ةنس «ىلوألا ةعبطلا «ثيدحلا راد «يعليزلا «ةيارلا بصن -

 . م۱۹۹۳ /ه١ 517" ةنس «ىلوألا ةعبطلا «ثيدحلا راد «يناكوشلا «راطوألا لين -

 . م٤۱۹۸ /ه٠5١ 5 ةنس «ةريخألا ةعبطلا «ركفلا راد «يلمرلا «جاتحملا ةياهن -

 ال0110

 ها/5 ١



 عوضوملا

 Re ليقع نب زيزعلا دبع نب هللادبع خيشلا ةمالعلا ميدقت

 5 O قيقحتلا ةمدقم

 يسدقملا ينغلا دبع ظفاحلا نتاملا ةمجرت

 يدعسلا رصان نب نمحرلا دبع ميصقلا ةمالع حراشلا ةمجرت

 E يلهوعلا رصان نب دمحم نب هللادبع خيشلا ةمجرت

 !'ك5ظشش 0998 اهحرشو ةدمعلل يدانسإ

 111111011110 ا تاطوطخملا روص

 ةراهطلا باتك

 0000 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ير

 ةالصلا يف هتيطرشو ءوضولا بوجو : يناثلا ثيدحلا

 دكارلا ءاملا ىف بنجلا لاستغا : سماخلا ثيدحلا

 ءوضولا ةفص : عباسلا ثيدحلا
 ءوضولا ةفص يف :نماثلا ثيدحلا

 e ءوضولا يف نيلجرلا لسغ بوجو :ثلاثلا ثيدحلا

 ANE بلكلا غولو مكح :سداسلا ثيدحلا

 5300008 ميركتلا باوبأ يف نميتلا بابحتسا : عساتلا ثيدحلا

 E ءوضولا لضف :رشاعلا ثيدحلا



 ةحفصلا عوضوملا

 ۸٣ ... ةجاحلا ءاضق دنع اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا نع يهنلا : يناثلا ثيدحلا

 A ناينبلا يف ةجاحلا ءاضق دنع ةلبقلا رابدتسا : ثلاثلا ثيدحلا

 مل MR a ءاملاب ءاجنتسالا : عبارلا ثيدحلا
 E ACS نيميلاب ءاجنتسالا نع ىهنلا : سماخلا ثيدحلا

 E a ربقلا باذع تابثإ :سداسلا ثيدحلا
 000 0 0001 كاوسلا باب *

 VE كاوسلا لضف :لوألا ثيدحلا

 I SR ليللا نم ماق نمل كاوسلا : يناثلا ثيدحلا

 A O هريغ كاوسب كاتسا نم : ثلاثلا ثيدحلا

 EN ولا كايتسالا ةيفيك : عبارلا ثيدحلا
 1 نيفخلا ىلع حسملا :باب *

 EA a ناترهاط امهو نيفخلا ىف نيلجرلا لاخدإ :لوألا ثيدحلا
 ا a رغصألا ثدحلا دعب نيفخلا ىلع حسملا : يناثلا ثيدحلا

 VIE ALA ee See هريغو يذملا : باب *
 IE AEGIS هنم ءوضولاو يذملا لسغ :لوألا ثيدحلا

 .N ا ل ثدحلا يف كشلا : يناثلا ثيدحلا
 IN وا معطي مل يذلا مالغلا لوب حضن : ثلاثلا ثيدحلا
 EE SERE ريهطتلا ةيفيكو دجسملا يف لوبلا : عبارلا ثيدحلا

 ME a ةرطفلا لاصخ :سماخلا ثيدحلا
 IN 000000 ةبانجلا : باب *

 IN EO SS سجني ال نمؤملا :لوألا ثيدحلا
 ENE SSA ةبانجلا لسغ ةفص : يناثلا ثيدحلا

 1 لسغلا ةفص :ثلاثلا ثيدحلا
 IRA 00 مان اذإ بنجلل ءوضولا بابحتسا : عبارلا ثيدحلا

 E e لجرلا ىري ام تأر اذإ ةأرملا لسغ :سماخلا ثيدحلا

 هالك ١



 عوضوملا

 5137256070000 ينملا ةراهط : سداسلا ثيدحلا
 نيناتخلا ءاقتلاب لسغلا بوجو : عباسلا ثيدحلا

 لسغلا ءام ةيمك : نماثلا ثيدحلا

 ديعصلاب مميتلا :لوألا ثيدحلا

 مميتلا ةيفيك : يناثلا ثيدحلا

 ديعصلاب مميتلا ةمألا هذه صئاصخ نم :ثلاثلا ثيدحلا

E E OOO ضيحلا : باب * 

 اهمكحو ةضاحتسالا :لوألا ثيدحلا
 ةضاحتسملا لاستغا : يناثلا ثيدحلا

 ضئاحلا ةرشابم : ثلاثلا ثيدحلا

 ضئاحلا ةطلاخم : عبارلا ثيدحلا
 ةالصلا نود موصلل ضئاحلا ءاضق : سماخلا ثيدحلا

 ةالصلا باتك

 ةالصلا تيقاوم : باب *

 اهتقول ةالصلا لضف :لوألا ثيدحلا

 رجفلا ةالص تقو : يناثلا ثيدحلا

 ةالصلا تيقاوم : ثلاثلا ثيدحلا

 رصعلا ةالص تفو :سماخلا ثيدحلا

 ءاشعلا ةالص تفو : سداسلا ثيدحلا

 ماعطلا ةرضحب ةالصلا : عباسلا ثيدحلا

 تاولصلا ءاضق :رشاعلا ثيدحلا
 اهبوجوو ةعامحلا ةالص لضف : باب #

\ovV¥ 

a ENA RE مميتلا : باب ٭ 

 YT رصعلا تقو : عبارلا ثيدحلا

 0 رصعلاو رجفلا دعب ةالصلا نع ىهنلا : نماثلا ثيدحلا

 00 رصعلاو رجفلا دعب ةالصلا نع يهنلا : عساتلا ثيدحلا
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 ةحفصلا عوضوملا

 0 TTT ةعامجلا ةالص لضف :لوألا ثيدحلا
 EO ia ا مو طم ةالصلا راظتنا لضف : يناثلا ثيدحلا
 E aS ةعامج ىف ءاشعلاو رجفلا لضف :ثلاثلا ثيدحلا
 EV SER eS دجسملا ىف ءاسنلا ةالص : عبارلا ثيدحلا

 لس ا بتاورلاو نئسلا :سماخلا ثيدحلا
 قا SS رجفلا ةنس لضف : سداسلا ثيدحلا

 ES Oa ناذألا : باب *
 A MS ةماقإلا راتيإو ناذألا عفش :لوألا ثيدحلا
 51“ E ناذألا دنع نذؤملا ةئيه : يناثلا ثيدحلا

 ل O ب ىمعألا ناذأ : ثلاثلا ثيدحلا

 ااا So نذؤملا ةباجإ : عبارلا ثيدحلا
 EE one ةلبقلا لابقتسا : باب »

 EY و ةلفانلا ىف رفسلا ىف ةلبقلا لابقتسا كرت :لوألا ثيدحلا

 WY أ. قا ءاذتبا :يتاثلا ثيدحلا
 1 رفسلا يف ةلحارلا ىلع عوطتلا : ثلاثلا ثيدحلا

 ENV MR ااا فوفصلا : باب *

 E deena فوفصلا ةيوستب رمألا :لوألا ثيدحلا
 IR ae فوفصلا ةيوست مدع يف دراولا ديعولا : يناثلا ثيدحلا
 E ee لاجرلا فلخ ءاسنلا ةالص : ثلاثلا ثيدحلا
 EE ESSA مامإلا عم دحاولا فقوم : عبارلا ثيدحلا

 E O A aS ةمامإلا : باب *
 TE cea Ae مامإلا قبسي نميف ديعولا :لوألا ثيدحلا

 E DR 00كدنزدزن مامإلا ةعباتم : يناثلا ثيدحلا
 OE BOOS ادعاق مامإلا ةالص :ثلاثلا ثيدحلا
 OO مامإلا دوجس ققحت دعب دوجسلا ىلإ ءانحنالا : عبارلا ثيدحلا

 O ARES نيمأتلا لضف : سماخلا ثيدحلا
 N see الصلا مامإلا فيفختب رمألا : سداسلا ثيدحلا

e۷۸ 



 عوضوملا

 سانلا ريفنت مدعو ةالصلا مامإلا فيفختب رم | : عباسلا ثيدحلا

 دع يبنلا ةالص ةفص :باب «

 ةالصلا ةفص :لوألا ثيدحلا

 ةالصلا تائيه : يناثلا ثيدحلا

 اهتفصو نيديلا عفر : ثلاثلا ثيدحلا

 دوجسلا ءاضعأ : عبارلا ثيدحلا

 ةالصلا يف ريبكتلا ةفص : سماخلا ثيدحلا

 ةالصلا يف ريبكتلا مامتإ : سداسلا ثيدحلا

 مامتلا عم ناك رألا فيفخت : عباسلا ثيدحلا

 ناكرألا يف ةنينأمطلا : نماثلا ثيدحلا

 اهمامت عم ةالصلا فيفخت : عساتلا ثيدحلا

 ةحارتسالا ةسلج : رشاعلا ثيدحلا

 لاعنلا يف ةالصلا :رشع يناثلا ثيدحلا

 ةالصلا يف ةءارقلا :باب *
 ةالصلا ىف ةحتافلا ةءارق :لوألا ثيدحلا

 ءاشعلا ىف ةءارقلا ردق : عبارلا ثيدحلا

 ةالصلا يف * ردح هَل وه لفل ةءارق لضف : سماخلا ثيدحلا
 ءاشعلا ىف ةءارقلا : سداسلا ثيدحلا

  4هس ١

 E E اهرادقمو تاولصلا يف ةءارقلا : يناثلا ثيدحلا

 E برغملا ىف ةءارقلا ردق : ثلاثلا ثيدحلا

 EES ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجلا كرت : باب *

 35ه5طص 0/0108 دوجسلا ةئيه : رشع يداحلا ثيدحلا

 A ةالصلا يف يبصلا لمح :رشع ثلاثلا ثيدحلا

 a دوجسلا يف لادتعالا :رشع عبارلا ثيدحلا

 es دوجسلاو عوكرلا يف ةنينأمطلا بوجو :باب »

 a دوجسلاو عوكرلا يف ةنينأمطلا : لوألا ثيدحلا



 عوضوملا

 EE EEE وهسلا دوجس : باب *

 لا وهسلا دوجس يف ريبكتلا : يناثلا ثيدحلا
 a يلصملا يدي نيب رورملا : باب *

 E يلصملا يدي نيب راملا مثإ :لوألا ثيدحلا
 ا يلصملا يدي نيب راملا عفد : يناثلا ثيدحلا
 ةالصلا عطقي ام : ثلاثلا ثيدحلا

 عماج :باب *
 دجسملا ةيحت :لوألا ثيدحلا

 ةالصلا يف مالكلا : يناثلا ثيدحلا

 رهظلا ةالصب داربإلا : ثلاثلا ثيدحلا

 ةتئافلا ةالصلا ءاضق : عبارلا ثيدحلا

 مومأملاو مامإلا ةين فالتخا : سماخلا ثيدحلا

 دربلاو رحلا يف بوثلا ىلع دوجسلا يف ةصخرلا : سداسلا ثيدحلا

 ele مك حيو علا راه و عاام اهيا هوبا ع هاه "2و

 دهشتلا بيقع ءاعدلا : ثلاثلا ثيدحلا

 ةالصلا يف ءاعدلا : عبارلا ثيدحلا

 ىنثم ليللا ةالص :لوألا ثيدحلا

 e ةالصلا عطقت ال ةأرملا : عبارلا ثيدحلا

I Ral دهشتلا : باب * 

 0 دهشتلا يف ةي يبنلا ىلع ةالصلا ةيفيك : يناثلا ثيدحلا

 N دوجسلاو عوكرلا يف ركذلا : سماخلا ثيدحلا

 SS A رتولا : باب *

 N 000000 ليللا رخآ رتولا : يناثلا ثيدحلا



 عوضوملا

 ليللا ةالص : ثلاثلا ثيدحلا
 ةالصلا بقع ركذلا : باب *

 ةالصلا دعب ركذلا :لوألا ثيدحلا

 ةالصلا دعب ءاعدلا ةفص نايب : يناثلا ثيدحلا

 .. ةالصلا دعب ةدراولا راكذألا : ثلاثلا ثيدحلا

 م ةالصلا يف رظنلا : عبارلا ثيدحلا
 رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا : باي *«

 00 نيتالصلا نيب عمجلا :لوألا ثيدحلا

 e رفسلا يف ةالصلا رصق : باب *«

 رفسلا يف ةالصلا رصق :لوألا ثيدحلا

 ةعمحلا : باب *

 0 ةعمجلا موي لسغلا لضف : يناثلا ثيدحلا
 بطخي مامإلاو دجسملا ةيحت : ثلاثلا ثيدحلا

 ةبطخلا يف مايقلا : عبارلا ثيدحلا

 بطخي مامإلاو مالكلا نع يهنلا : سماخلا ثيدحلا

 ةعمجلا موي ريكبتل تلا : سداسلا ثيدحلا

 ةعمجلا تقو : عباسلا ثيدحلا

 RS نيديعلا : باب *

 2 ةبطخلا لبق ديعلا ةالص :لوألا ثيدحلا
 ديعلا ىف ةالصلا دعب ةبطخلا : ىناثلا ثيدحلا

 ىلصملاب سانلا حبذ :ثلاثلا ثيدحلا
 نيديعلل ةماقإلاو ناذألا كرت : عبارلا ثيدحلا

 نيديعلا يف ءاسنلا جورخ :سماخلا ثيدحلا

 فوسكلا ةالص :باب *

0 



 عوضوملا

 فوسكلا ةالص ةيعورشم : يناثلا ثيدحلا

 فوسكلا ةالص ةفص :ثلاثلا ثيدحلا

 فوسكلا يف رافغتسالاب رمألا : عبارلا ثيدحلا

 ءاقستسالا ةالص :باب *
 ءاقستسالل ىلصملا ىلإ مامإلا جورخ :لوألا ثيدحلا
 عماجلا دجسملا يف ءاقستسالا : يناثلا ثيدحلا

 فوخلا ةالص : باب *

 فوخلا ةالص :لوألا ثيدحلا

 فوخلا ةالص ةفص : يناثلا ثيدحلا

 فوخلا ةالص تائيه نم :ثلاثلا ثيدحلا

 زئانجلا باتك
 ةزانجلا يف يعنلا :لوألا ثيدحلا

 ةزانجلا ىلع ريبكتلا : ثلاثلا ثيدحلا

 تيملا لسغ : سماخلا ثيدحلا

 ءاسنلل زئانجلا عابتا : عباسلا ثيدحلا

 ةزانجلاب ةعرسلا : نماثلا ثيدحلا

 ةزانجلا ةالص يف ةأرملا طسو مامإلا مايق : عساتلا ثيدحلا

KELE وسو 

 0 ةزانجلا ىلع فوفصلا : يناثلا ثيدحلا

 a للك يبنلا نفك : عبارلا ثيدحلا

 EN A مرحملا لسغ : سداسلا ثيدحلا

 ...ةيلهاجلا ىوعد نم اهريغو دودخلا برض نج يهنلا :رشاعلا ثيدخلا
 000 دجاسم روبقلا ذاختا نع ىهنلا :رشع يداحلا ثيدحلا

 OAS تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا

Ca 

t0۸ 



 عوضوملا

 lT ةاكزلا هوجو :لوألا ثيدحلا
 ةقدصلا هيف بجت يذلا ردقلا : يناثلا ثيدحلا

 قيقرلاو ليخلا ةقدص : ثلاثلا ثيدحلا

 NS ءامجعلا حرج : عبارلا ثيدحلا

 A ةاكزلا ليجعت : سماخلا ثيدحلا
 مئانغلا نم مهبولق ةفلؤملا ءاطعإ : سداسلا ثيدحلا

 رطفلا ةقدص :باب *

 مايصلا باتك
 نيموي وأ مويب ناضمر لبق مايصلا :لوألا ثيدحلا

 لالهلا ةيؤرب مايصلا توبث : يناثلا ثيدحلا

 O روحسلا لضف :ثلاثلا ثيدحلا

 . رجفلا ةالصو روحسلا نيب مك ردق : عبارلا ثيدحلا

 وهو رجفلا هكردأ نم موص ةحص : سماخلا ثيدحلا

 موصلا يف نايسنلا : سداسلا ثيدحلا

 ناضمر راهن يف عامجلا ةرافك : عباسلا ثيدحلا

 0008 رفسلا يف موصلا : باب *

 2010111101 رفسلا يف موصلا :لوألا ثيدحلا

 100 رفسلا يف رطفلاو موصلا زاوج : يناثلا ثيدحلا
 رفسلا يف موصلا داقعنا : ثلاثلا ثيدحلا
 هيلع قش نإ رفاسملل رطفلا رايتخا : عبارلا ثيدحلا

 هما ١

 بلح

 لمعلا ىلوت اذإ رفسلا ىف رطفملا لضف : سماخلا ثيدحلا



 عوضوملا
 نابعش يف ناضمر ءاضق :سداسلا ثيدحلا
 تيملا نع يلولا مايص : عباسلا ثيدحلا
 تيملا نع مايصلا ءاضق : نماثلا ثيدحلا

 مئاصلا رطف تقو :رشاعلا ثيدحلا

 ًاعوطت رهدلا موص :لوألا ثيدحلا

 مالسلا هيلع دواد هللا يبن موص : يناثلا ثيدحلا

 رهش لك نم مايأ ةثالث مايص ىلع ثحلا :ثلاثلا ثيدحلا

 ةعمجلا موي مايص : عبارلا ثيدحلا

 مايصلاب ةعمجلا موي صيصخت : سماخلا ثيدحلا

 ردقلا ةليل : باب *

 ردقلا ةليل تامالع ضعب :ثلاثلا ثيدحلا

 فاكتعالا : باب *

 رخاوألا رشعلا يف فاكتعالا :لوألا ثيدحلا

 فاكتعالا يف مايصلا : ثلاثلا ثيدحلا

 هجاحل هفكتعم نم جرخي فكتعملا : عبارلا ثيدحلا

١5 

 ا ا رطفلا ليجعت لضف : عساتلا ثيدحلا

 E موصلا يف لاصولا نع يهنلا : رشع يداحلا ثيدحلا

 0000 هريغو مايصلا لضفأ : باب *

 e ىحضألاو رطفلا يموي مايص نع يهنلا : سداسلا ثيدحلا

 E ىحضألاو رطفلا يموي مايص نع يهنلا : عباسلا ثيدحلا

 a هللا ليبس يف موي مايص :نماثلا ثيدحلا

 e رخاوألا رشعلا نم رتولا ىف ردقلا ةليل يرحت : يناثلا ثيدحلا

 ... دجسملا يف فكتعم وهو اهجوز سأر ضئاحلا ليجرت : يناثلا ثيدحلا



 ADS جحلا تيقاوم :لوألا ثيدحلا

 OEE قافآلا لهأ تيقاوم : ىناثلا ثيدحلا

 217711 ]1 بايثلا نم مرحملا سبلي ام : باب *

 هسبل مرحملل زوجي ال ام :لوألا ثيدحلا

 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا < عع

 هريغو ةكم لوخد : باب *

 EEE مارحإ ريغب ةكم لوخد :لوألا ثيدحلا

 N O ل ىلفسلا ةينثلا

 a هريغو جاحلل ةبعكلا لوخد :ثلاثلا ثيدحلا

 ST دوسألا رجحلا مالتسا : عبارلا ثيدحلا

 فاوطلا يف لمرلا بابحتسا :سماخلا ثيدحلا

 همه ١



 عوضوملا

 تيبلا لوح لمرلا : سداسلا ثيدحلا

 نييناميلا نينكرلا مالتسإ : نماثلا ثيدحلا

 جحلا ةفص : يناثلا ثيدحلا

 0 OES جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتلا : عبارلا ثيدحلا

 لا م يدهلا :باب *
 يدهلا ديلقت :لوألا ثيدحلا

 منغلا ءادهإ : يناثلا ثيدحلا

 ةادهملا ةندبلا بوكر :ثلاثلا ثيدحلا
 اهدولجو اهموحلو ندبلا لالجب ةقدصلا : عبارلا ثيدحلا

 ندبلا رحن ةيفيك : سماخلا ثيدحلا

 هتحابإ فرعت ام الإ ميرحتلا ىلع يب يبنلا يهن :لوألا ثيدحلا

 .e ةرمعلاو جحلاب ةعتملا : يناثلا ثيدحلا
 ... يدهلا قسي مل نمل ةرمعب جحلا خسف ةحابإ : ثلاثلا ثيدحلا

 000 ةفرع نم عفدلا : عبارلا ثيدحلا

 ضعب ىلع كسانملا ضعب ميدقت : سماخلا ثيدحلا

 رامجلا ىمرت فيك : سداسلا ثيدحلا

 لالحإلا دنع ريصقتلاو قلحلا : عباسلا ثيدحلا

 ةضافإلا دعب ضيحت ضئاحلا : نماثلا ثيدحلا

10۸٦ 

 E نجحملاب نكرلا مالتسا : عباسلا ثيدحلا

 E EO ا عتمتلا :باب *

 210010 جحلا رهشأ يف ةرمعلا :لوألا ثيدحلا

 SM SDS مرحملل لسغلا : باب *

 ل و هسأر مرحملا لسغ :لوألا ثيدحلا

 7771 5 ز ز ز ز زؤ ةرمعلا ىلإ جحلا خسف :باب #



 عوضوملا

 E ضئاحلا نع هطوقسو عادولا فاوط : عساتلا ثيدحلا

 ىنمب تيبملا كرت يف ةصخرلا :رشاعلا ثيدحلا

 عويبلا باتك
 عيبلا يف رايخلا :لوألا ثيدحلا

 نيعيابتملا نيب ةكربلا : يناثلا ثيدحلا

 ةسمالملاو ةذبانملا نع ىهنلا :لوألا ثيدحلا

 ًاليك ماعطلاب عرزلا عيب : عباسلا ثيدحلا

 ةنبازملاو ةلقاحملاو ةرباخملا نع ىهنلا :نماثلا ثيدحلا

 ماجحلا بسك :رشاعلا ثيدحلا

 كلذ ريغو ايارعلا : باب *

 ايارعلا عيب :لوألا ثيدحلا

 ةيرعلا رادقم : يناثلا ثيدحلا

\oeAV 

 ا ةفلدزملاب ءاشعلاو برغملا نيب عمجلا :رشع يداحلا ثيدحلا

 ل لالحلا ديص نم لكأي مرحملا : باب *

 )510000008 مرحملل ديصلا لكأ :لوألا ثيدحلا

 552 ea مرحملل ديصلا ميرحت : يناثلا ثيدحلا

 1000 00د عويبلا نم هنع يهن ام : باب *

 N ةارصملا نعو نابكرلا يقلت نع يهنلا : يناثلا ثيدحلا

 a اهعورضو ماعنألا نوطب يف ام عيب نع يهنلا : ثلاثلا ثيدحلا

 e حالصلا ودب لبق رمثلا عيب :عبارلا ثيدحلا

 0-0 اهرمث يرتشملا ءانثتساو لخنلا لوصأ عيب : ثلاثلا ثيدحلا



 ةحفصلا عوضوملا

 A اع هضبقي مل ام ماعطلا عيب نع يهنلا : عبارلا ثيدحلا

 MY مانصألاو ريزنخلاو ةتيملاو رمخلا نمث ميرحت :سماخلا ثيدحلا

 ااا 1 1 1 ملسلا : باب *«

 لاا نذر ملسلا عيب :لوألا ثيدحلا

 لااا ا عيبلا يف طورشلا : باب *
 1 e عيبلا يف طورشلا :لوألا ثيدحلا
 E ا طرشلا هيف نوكي عيبلا : يناثلا ثيدحلا
 NEE ao هيخأ موس ىلع لجرلا موس :ثلاثلا ثيدحلا

 E O فرصلاو ابرلا : باب *
 E ديب ًادي ًالضافتم زوجي ال امو فرصلا :لوألا ثيدحلا
 e ا لا م بهذلاب بهذلا عيب : يناثلا ثيدحلا
 E oy ًالضافتم رمتلاب رمتلا عيب :ثلاثلا ثيدحلا

 E ALT ةئيسن ةضفلاب بهذلا عيب : عبارلا ثيدحلا
 AE ا ةيوبرلا لاومألا ىف ضباقتلا طارتشا : سماخلا ثيدحلا

 لا اا 1 / 530000 نهرلا : باب *

 EE Ns e ملسلا يف نهرلا :لوألا ثيدحلا

 E ANE ةلاوحلا : يناثلا ثيدحلا
 ES n Sa سلفملا دنع هلام ميرغلا كاردإ : ثلاثلا ثيدحلا
 E O مسقي مل ام يف ةعفشلا : عبارلا ثيدحلا
 E r e فقولا ىف طورشلا : سماخلا ثيدحلا
 E a اهيف عوجرلاو ةقدصلا ءارش : سداسلا ثيدحلا

 ا N ةبهلاب ةدوعلا زاوج مدع : عباسلا ثيدحلا

 E a ةبهلا ىلع داهشإلا :نماثلا ثيدحلا



 عوضوملا

 ةاقاسملاو ةعرازملا : عساتلا ثيدحلا

 قرولاو بهذلاب ضرألا ءارك : رشاعلا ثيدحلا

 00001 ىبقرلاو ىرمعلا : رشع يداحلا ثيدحلا

 ... هراج رادج يف هبشخ راجلا زرغ ضرألا بصغ :رشع يناثلا ثيدحلا

 ضرألا بصغ :رشع ثلاثلا ثيدحلا

 1211111111 ب ةطقللا : باب *

 E ا ةطقللا ماكحأ لوألا ثيدحلا

 ل TO اياصولا : باب *

 كلذ نم صاقنإلا ىلع ثحلاو ثلثلاب e : ثلاثلا ا

 SEA ا ]| ] ] ]زذ] ضئارفلا ٠ : باب *

 تابصعلا ثاريم :لوألا ثيدحلا

 520008 سكعلابو رفاكلا نم ملسملا ثرإ : يناثلا ثيدحلا

 aR قتعأ نمل ءالولا : عبارلا ثيدحلا

 حاكنلا باتك

 N ا حاكنلا لضف :لوألا ثيدحلا

 1 حاكنلا يف بيغرتلاو لتبتلا نع يهنلا : يناثلا ثيدحلا

 a ءاصخلاو لتبتلا نم هركي ام :ثلاثلا ثيدحلا

 a بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي : عبارلا ثيدحلا

 5008 اهتلاخو اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا : سماخلا ثيدحلا

 حاكنلا ةدقع دنع طورشلا : سداسلا ثيدحلا

1۸۹ 



 عوضوملا

 راغشلا حاكن نع ىهنلا : عباسلا ثيدحلا

 ةعتملا حاكن نع يهنلا : نماثلا ثيدحلا

 ةعجرلا قالط : رشاعلا ثيدحلا
 بيثلاو ركبلا دنع جوزلا ةماقإ : رشع يداحلا ثيدحلا

 لهألا نايتإ دنع ءاعدلا : رشع يناثلا ثيدحلا

 ءاسنلا ىلع لوخدلا نم ريذحتلا : رشع ثلاثلا ثيدحلا

 قادصلا : باب *

 ا «نآرقلا نم كعم امب اهكتجوز» : ب هلوق يف : يناثلا ثيدحلا

 Al E سرعلا ةميلوو ةأرملا قادص :ثلاثلا ثيدحلا

 A ]| ]ز]ز]ز ES Se Î تاعوضوملا سرهف

#H ¥ 3# 

 كلااشلال جم ا

 قالطلا باتك

 ةنسلا قالط يف رمع نبا ثيدح :لوألا ثيدحلا

 ًاثالث ةقلطملا ةقفنو ىنكس : يناثلا ثيدحلا

 EE اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع :لوألا ثيدحلا

 ةأرملا دادحإ : يناثلا ثيدحلا

 ةداحلا اهبنتجت يتلا لاصخلا : ثلاثلا ثيدحلا

104۹۰ 

 ...٠.٠ e ركبلاو ميألا جاكت : عساتلا ثيدحلا

 .. اهقادص اهقتع لعجو «ةيفصل هلي هللا لوسر قتع : لوألا ثيدحلا

 00000 ةيلهاجلا يف اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع : عبارلا ثيدحلا



 عوضوملا

 ناعللا باتك

 ناعللا ةفصو «نينعالتملا ةصق ىف رمع نبا ثيدح :لوألا ثيدحلا

 ةأرملل دلولاب ءاضقلاو انتا نيب ةقرفتلا : ىناثلا ثيدحلا

 e فذقلاب ضيرعتلا :ثلاثلا ثيدحلا
 NL «رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا» : عبارلا ثيدحلا

 فئاقلا مكح :سماخلا ثيدحلا

 عاضرلا باتك

 E «بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي :لوألا ثيدحلا

 صاصقلا باتك

 E ERE ملسم “ىرما مد هب لحي ام :لوألا ثيدحلا

 ةرخآلا يف ءامدلاب ةازاجملا : يناثلا ثيدحلا

 100111111 1 ةماسقلا يف ءاج ام : ثلاثلا ثيدحلا

 OEE هريغو رجحلاب لتقلا يف صاصقلا توبث : عبارلا ثيدحلا

 نينجلا ةيد : سداسلا ثيدحلا

 000101 ب8 ةأرملا ةيد : عباسلا ثيدحلا
 E OL لئاصلا مكح : نماثلا ثيدحلا



 ةحفصلا عوضوملا

 E aE هسفن ناسنإلا لتق ميرحت : عساتلا ثيدحلا
 دودحلا باتك

 EES SC TEMA SEL نيبراحملا دح :لوألا ثيدحلا

 E a ينازلا دح : يناثلا ثيدحلا
 EE AR SAE ءامإلا ىلع دودحلا ةماقإ : ثلاثلا ثيدحلا

 NET ae a انزلاب رارقإلا : عبارلا ثيدحلا
 E SAL ملسملا ريغ ىلع دحلا ةماقإ : سماخلا ثيدحلا
 1 ل ناطلسلا نود قحلا ذخأ : سداسلا ثيدحلا

 E RD AAR ةقرسلا دح : باب *
 اا RSS a ةقرسلا دح باصن :لوألا ثيدحلا
 E لا اهباصنو ةقرسلا دح : يناثلا ثيدحلا
 O ON دودحلا يف ةعافشلا : ثلاثلا ثيدحلا

 ON mea 1 رمخلا دح :باب ٭

 ا ل رمخلا دح :لوألا ثيدحلا
 E a a ريزعتلا رادقم : يناثلا ثيدحلا

 روذنلاو ناميألا باتك
 VE م اهنم ًاريخ اهريغ ىأرف نيمي ىلع فلح نميف :لوألا ثيدحلا
 1 نيميلاب ثنحلا : يناثلا ثيدحلا
 ل هللا ريغب فلحلا :ثلاثلا ثيدحلا
 AY نيميلا يف ءانثتسالا : عبارلا ثيدحلا
 E SD ربص نيميب ريغلا قح عاطتقا : سماخلا ثيدحلا

 AD ES ضعب ىلع مهضعب موصخلا مالك : سداسلا ثيدحلا
 N aa مالسإلا ةلم ريغب فلحلا نع يهنلا : عباسلا ثيدحلا

 روذنلا : باب « 14°



 عوضوملا

 ةيلهاجلا يف رذنلا :لوألا ثيدحلا

 رذنلا ةهارك :يناثلا ثيدحلا

 تاحابملا يف رذنلا :ثلاثلا ثيدحلا

 رذنلا ءاضق : عبارلا ثيدحلا

 رذنلا هجو يف لاملا ةيده : سماخلا ثيدحلا

 هتايلوؤسمو ءاضقلا :لوألا ثيدحلا

 ًالالح مرحي الو ًامارح لحي ال مكاحلا ءاضق :ثلاثلا ثيدحلا
 ءاضقلا بادآ : عبارلا ثيدحلا

 ةمعطألا باتك

 ةهبشلا دنع فوقولا :لوألا ثيدحلا

 بنرألا لكأ : يناثلا ثيدحلا

 AR ليخلا موحل لكأ مكح : ثلاثلا ثيدحلا
 506 ةيشحولا رمحلا موحل لكأ مكح : عبارلا ثيدحلا
 ا ةيلهألا رمحلا موحل لكأ نع يهنلا : سماخلا ثيدحلا

 7 ةيلهألا رمحلا موحل لكأ نع يهنلا : سداسلا ثيدحلا

 بضلا محل لكأ : عباسلا ثيدحلا

 عباصألا قعل :رشاعلا ثيدحلا

 e هنذإ ريغب اهجوز لام نم ةأرملا ذخأ : ىناثلا ثيدحلا

 6-22 روزلا ةداهش : سماخلا ثيدحلا

 E هيلع ىعدملا ىلع نيميلا : سداسلا ثيدحلا

 و ا. كا رجلا لكأ :نماثلا ثيدحلا
 ا جاجدلا محل لكأ : عساتلا ثيدحلا



 عوضوملا

 EN TE بلكلا ديص :لوألا ثيدحلا
 SO EA ضارعملاب ديصلا : يناثلا ثيدحلا
 ديصلل بلكلا كاسمإ ىف ةصخرلا : ثلاثلا ثيدحلا
 هب ىكذي ام : عبارلا ثيدحلا

 يحاضألا : باي *

 AR نيشبكب ةيحضألا : لوألا ثيدحلا

 ةبرشألا باتك

 لزن نيح رمخلا اهنم تناك يتلا ءايشألا عاونأ ركذ :لوألا ثيدحلا

O O E O اهميرحت 

 ل NE مارح ركسم لك ءاج ام : يناثلا ثيدحلا

 O رمخلاب ةراجتلا ميرحت : ثلاثلا ثيدحلا

 سابللا باتك

 NT ريرحلا سبل يف ديدشتلا :لوألا ثيدحلا
 ... ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برشلاو ريرحلا سبل ةيهارك : يناثلا ثيدحلا

 لاجرلل رمحألا سبل :ثلاثلا ثيدحلا

 ESS قالخألا نساحم نم : عبارلا ثيدحلا

 I لاجرلا ىلع بهذلا متاخ ميرحت : سماخلا ثيدحلا

 E SAE ريرحلا سبل يف ةصخرلا : سداسلا ثيدحلا

 داهجلا باتك

 .. ءاقللا دنع ربصلاب رمألاو ودعلا ءاقل ينمت ةيهارك :لوألا ثيدحلا

 NE هللا ليبس يف حاورلاو ودغلا لضف : يناثلا ثيدحلا

 00-5 هللا ليبس يف دهاجملاو داهجلا لضف : ثلاثلا ثيدحلا

 e هللا ليبس يف ملكي نميف ءاج ام : عبارلا ثيدحلا

104۹4 



 عوضوملا

 52000000 هللا ليبس يف ةحورلاو ةودغلا لضف : سماخلا ثيدحلا
 a هللا ليبس ىف ةحورلاو ةودغلا لضف : سداسلا ثيدحلا

 يتفلا ب عب تقلا بلس لتاقلا قاقحتسا : عباسلا ثيدحلا

 ليتقلا بلس لتاقلا قاقحتسا :نماثلا ثيدحلا

 ردغلا ميرحت :رشاعلا ثيدحلا

 ءويفلا ىف ءاج ام :رشع ثلاثلا ثيدحلا

 حالسلا رهش نميف ءاج ام : رشع نماثلا ثيدحلا

 قتعلا باتك

 «دبع ىف هل ًاكرش قتعأ نم» :لوألا ثيدحلا

 دبعلا ةياعس ركذ : يناثلا ثيدحلا

 ربدملا عيب : باب »

 2500000 ركسعلا نم جرخت ةيرسلا لفن يف : عساتلا ثيدحلا

 .... نايبصلاو ءاسنلا لتق نع ىهنلا ىف ءاج ام : رشع يداحلا ثيدحلا

 1000 ريرحلا سبل يف ةصخرلا :رشع يناثلا ثيدحلا

 E اهريمضتو ليخلا نيب ةقباسملا :رشع عبارلا ثيدحلا

 2 ةلباقملا ىف لجرلل ضرفي ىتم :رشع سماخلا ثيدحلا

 « .... ليخلا نامهس يف :رشع سداسلا ثيدحلا
 0 ركسعلا نم جرخت ةيرسلا لفن يف :رشع عباسلا ثيدحلا

 E «ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم» :رشع عساتلا ثيدحلا
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